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Abstrakt
Práce se zabývá návrhem elektrotechnického zapojení automatického analyzátoru uhlíku a 

síry ACS 820. Detailn  rozebírá jednotlivé funk ní ásti za ízení. Dále se práce zabývá výb rem 
vhodných komponent  pro ovládání za ízení. V neposlední ad  se zabývá návrhem 
bezpe nostních obvod , které zajistí bezpe né užívání za ízení.  Sou ástí práce je realizace 
elektrotechnického návrhu zapojení jednotlivých komponent  a provedení návrhu výstavby 
elektrického rozvad e.
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Abstract 
The thesis deals wiring design of automated analyzer ACS 820 for carbon and sulfur. 

Describes individually all parts and their functionality. Evaluates applicable control components. 
Thesis discuss design of safety circuit, that will secure safe use of instrument. Part of the thesis is 
realisation of electrical design and completing the control box.
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1 ÚVOD
V pr myslové automatizaci jsou na výrobce kladeny stále v tší požadavky na vyráb ná

za ízení. V ideálním p ípad  je požadováno, aby za ízení mohlo pracovat samostatn  bez v tších 
zásah  obsluhy a um lo co nejvíce operací.  

Vzhledem k tomu, že v dnešní dob  je kladen velký d raz na bezpe nost je nezbytné 
vyhodnotit jednotlivá rizika nebezpe nosti za ízení.  P i návrhu automatického analyzátoru se 
musí t mto bezpe nostním rizik m p edcházet. 

Vedle bezpe nostních obvod  je nezbytné navrhnout také jistící obvody pro zajišt ní 
ochrany jednotlivých ástí za ízení. Pro zajišt ní automatického chodu analyzátoru je zapot ebí 
navrhnout ídicí obvody. Touto problematikou se zabývá p edložená diplomová práce. 
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2 POPIS ZA ÍZENÍ ACS 820
Analyzátor ACS 820 je automatický p ístroj ur ený pro stanovení obsahu CO2 a SO3,

respektive uhlíku a síry v analyzovaném vzorku materiálu. P ístroj je ur en pro použití 
v  laborato i nebo s vhodnou ochranou p ímo k napojení na výrobní linku. Vlastní analytickou 
innost zajiš uje analyzátor typu CS800 firmy Eltra, p ípadn  CS744 firmy LECO. Tyto 

analyzátory používají induk ní spalovací komoru a až 4 nezávislé infra ervené detektory. Po et a 
citlivost jednotlivých kanál  mohou být upraveny pro optimální rozsah m ení obsahu uhlíku a 
síry.  

Analyzátor je konstruován do ocelové sk ín  s prosklenými dve mi umož ujícími snadnou 
vizuální kontrolu innosti p ístroje a vým nu chemikálií pro analyzátor. Sou ástí analyzátoru je 
bypassový pr chod pro vstup m eného materiálu s ventilem pro p ipojení k odsávání, zásobník 
tavicích kelímk , manipulátor kelímk , precizní dávkovací systém s váhou Vibra, až 2 zásobníky 
pro kalibra ní standardy (podle zvolené konfigurace p ístroje), 2 volumetrické dávkova e aditiv a 
kontejner na použité kelímky. 

Na obrázku . 2 je vyobrazen ez modelem celého za ízení. V levé spodní ásti za menšími 
dví ky je umíst ná úprava kyslíku a n kterých vzduchových ventilk . Kyslík je použit pouze pro 
vlastní ú ely analyzátoru. Vyobrazený analyzátor je použit od firmy Eltra. V pravé horní ásti je 
umíst n ovládací panel, který slouží k samotnému ovládání za ízení v etn  informování 

Obr. 1 Popis za ízení ACS 820

Manipulátor kelímk

Zásobník kelímk
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o vyskytnutých chybách. Vprost ed na pravé stran  se nacházejí dva sklen né zásobníky 
standardních materiál . Uvnit  každého zásobníku je umíst n, který slouží k promíchávání 
materiál  p i samotném dávkování. Na pravé stran  se nachází dávkova  aditiv. 

Obr. 2 ez za ízením ACS 820 

Analyzátor Eltra

Úprava vzduchu a kyslíku Zásobník použitých kelímk

Dávkova

Zásobníky materiál

Manipulátor
Zásobníky kelímk

Dávkova e aditiv 

Váha 
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2.1 Popis m icího cyklu 
icí cyklus je sekvence automatických operací, b hem které je z požadovaného materiálu 

získán obsah uhlíku a síry. ACS820 analyzátor odebere kelímek ze zásobník  kelímk , umístí ho 
na váhu a provede tárování. Poté odebere materiál ze vstupního trychtý e, p ípadn  z jednoho ze 
dvou vestav ných zásobník  se standardním materiálem (v závislosti na odstartované operaci a 
zvolené konfiguraci stroje), a nadávkuje požadované množství materiálu. Poté je kelímek 

esunut na pozici pro dávkování aditiv, jsou p idána aditiva a kelímek je p esunut zp t na váhu 
pro zvážení aditiv. Nadávkovaný kelímek je umíst n na vstupní podstavec CS analyzátoru a je 
spušt na analýza. Po dokon ení analýzy je kelímek vyjmut z pece a vyhozen do kontejneru pro 
použité kelímky. Po ukon ení operací dávkování a vážení je dávkovací systém za ízení 
automaticky vy išt n pomocí externího vysávacího systému. V pr hu analýzy vzorku m že 

žet p íprava a dávkování dalšího vzorku. 

2.2 Manipulátor kelímk
Manipulátor kelímk  se skládá z lineárního pohonu a oto ného ramena s klešt mi pro 

uchopení kelímku. Lineární pohon je ovládán krokovým motorem s p ednastavenými polohami. 
Tyto polohy je možné v p ípad  pot eby m nit. Manipulátor provádí veškeré operace s kelímky, 
po ínaje odebráním kelímku, p es pohyb mezi dávkova i až po vkládání a odebírání 
z analyzátoru. Na za átku m icího cyklu je pomocí optického idla ov eno, že byl kelímek 
úsp šn  odebrán a jeho orientace je v po ádku. P ed dokon ením m icího cyklu je pomocí 
stejného idla ov eno, zda je kelímek stále v kleštích a tedy zda b hem manipulace v pr hu 
cyklu nedošlo ke ztrát  kelímku. Pokud na konci cyklu nebyl kelímek nalezen, za ízení je 
zastaveno a je vyhlášena p íslušná chyba. 

Obr. 3 Dávkovací regulátor s váhou a manipulátorem 
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2.3 Zásobník kelímk
ACS820 analyzátor obsahuje oto ný zásobník (karusel) na 112 kelímk . Kelímky jsou 

vkládány do zásobníku shora po odklopení víka zásobníku. Kelímky je možné libovoln  vkládat 
do jednotlivých trubic. Jedna trubice pojme až 14 kelímk . Pro korektní funkci za ízení není 
nutné, aby byly napln ny všechny trubice. ACS820 po vyprázdn ní jedné trubice automaticky 
oto í karuselem na další pozici. Analyzátor p i p íprav  kelímku prohledává karusel do nalezení 
kelímku nebo detekci prázdnosti karuselu. Kelímky je pot eba vkládat správn  orientované, 
špatn  orientované kelímky budou detekovány kontrolním idlem a rovnou vyhozeny do šuplíku 
pro použité kelímky. 

2.4 Zásobníky standard
ACS820 m že být vybaven až dv ma zásobníky pro standardní materiál. Standardní materiál 

je možné použít pro kalibraci analyzátoru, ov ení  p esnosti m ení nebo jako b žný vzorek. 
Materiál v zásobníku je p ed odebráním promíchán mixérem a poté odebrán dávkova em 
standard  do vibra ního feederu. Odtud m icí cyklus pokra uje stejn  jako b žný vzorek. 
Vstupní trubice pro pln ní zásobník  standard  se nachází pod krytem na horní ásti stroje za 
ovládacím panelem. 

Obr. 4 Zásobník kelímk  a standard
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2.5 Vstup a odstran ní materiálu 
Trychtý  pro vstup materiálu (vzorku) je vybaven vstupní klapkou, která se automaticky 

otevírá na za átku dávkovacího procesu. Po otev ení vstupní klapky je spušt n její oklep pro 
zvýšení propustnosti. ást materiálu je zachycena vysunovacím dávkova em (objem 1cm) a po 
jeho zasunutí je p esunuta do vibra ního feederu. Ostatní materiál z stane v trubici s dávkova em 
a je spole  se zbytkem materiálu po dávkování a z statcích v trychtý i vysát b hem išt ní 
dávkovací ásti za ízení. 

2.6 Dávkování aditiva 
ACS820 obsahuje dva vibra ní feedry pro dávkování aditiva. Množství nadávkovaného 

aditiva je možné mechanicky nastavit úpravou protiváhy na dávkovací násypce. Otá ením závaží 
na násypce jedním nebo druhým sm rem se zm ní jeho poloha a tím i hmotnost materiálu, kdy 
dojde k p eklopení násypky. Poté je podle nastavené protiváhy nadávkováno vybrané aditivo. Po 
ukon ení dávkování je kelímek p esunut na váhu a je p esn  zm eno nadávkované množství. 
Navážené množství je itelné  p ímo na ovládacím panelu. Po navážení je kelímek automaticky 
vyvezen do kontejneru pro použité kelímky, p ípadn  m že být odebrán ru .  Pro  p esné
nastavení je dobré tuto operaci provést p tkrát. 

Vstupní trubice pro pln ní aditiv jsou umíst ny pod krytem v pravé horní ásti stroje. Uvnit
vibra ních feeder  jsou umíst ny senzory pro m ení množství aditiv. Tyto senzory varují 
operátora, pokud dojde k poklesu množství aditiva pod danou mez. Po vyhlášení varování o 
nízkém množství aditiva je ve feederu ješt  dostatek materiálu pro nadávkování p ibližn  80 
dávek aditiva. 

Obr. 5 Dávkování aditiv
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2.7 Dávkovací jednotka 
Materiál pro analýzu je dávkován do kelímk  umíst ných na váze vibra ním feedrem. 

Vibra ní feeder má 3 vstupy, jeden pro materiálový vstup a jeden pro každý standardní materiál. 
Množství nadávkovaného materiálu m že  být  p ednastaveno v ovládacím panelu. V ovládacím 
panelu je také možnost nastavení maximální p ípustné odchylky mezi požadovanou a skute
nadávkovanou hmotností materiálu, p i které je dávkovací cyklus považován za úsp šný.
V p ípad , že je b hem dávkovaní nebo po ukon ení dávkování odchylka p ekro ena, je m icí 
cyklus zastaven a kelímek vyvezen do kontejneru pro použité kelímky a za ízení je p ipraveno 
pro zahájení nové operace. V p ípad  neúsp šného navážení je operátor o této skute nosti 
informován na ovládacím panelu. 

2.8 Vy azení použitých kelímk
Po dokon ení analýzy v CS analyzátoru je horký kelímek odebrán manipulátorem a vyhozen 

es skluzavku do kontejneru pro použité kelímky. Kontejner je umíst n unvit  sk ín  ve spodní 
ásti podstavce za ízení ACS820. Pr chod kelímku p es skluzavku do kontejneru je hlídán 

optickým idlem, které musí potvrdit úsp šný pr chod kelímku. Pokud kelímek neprojde, došlo 
k zablokování skluzavky nebo jiné ztrát  kelímku. Horký kelímek m že zp sobit škody na 
za ízení, stroj je proto zastaven a je vyhlášena p íslušná porucha. V tomto p ípad  je nutný zásah 
operátora. 

2.9 Analyzátor uhlíku a síry 
CS analyzátor je kontrolován po íta em,  který  je  sou ástí ACS820. Tento po íta  je ízen 

ídicím programem ACS820 pomocí p ipojeného komunika ního kabelu p es sériový port nebo 
pomocí ethernetového rozhraní. Výsledky analýzy jsou dostupné bu  p ímo v po íta i nebo na 
ídicím PLC. 
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3 ZÁKLADNÍ BEZPE NOSTNÍ PRVKY

3.1 Hlavní vypína
Hlavní vypína  slouží k odpojení celého zažízení od hlavního zdroje napájení (240V AC). 

Ovládací prvek hlavního vypína e je erveno-žlutý knoflík s ozna ením MAIN SWITCH 
umíst ný na zadní stran  p ístroje. Oto ením hlavního vypína e do polohy vypnuto dojde také 
k uzav ení bezpe nostních ventil  na p ívodu stla eného vzduchu a kyslíku pro za ízení. 

3.2 Nouzové zastavení 
Tla ítko pro nouzové zastavení slouží k okamžitému p erušení všech provád ných operací 

(mimo vlastní funkce CS analyzátoru) p i vzniku neo ekávané události. erveno-žluté tla ítko 
pro nouzové zastavení s ozna ením EMERGENCY STOP je umístn no v horní ásti  na p ední 
stran  stroje. Stisknutím tla ítka nouzového zastavení dojde k odpojení bezpe nostního  relé  a  
tedy k odpojení všech pohon , stla eného vzduchu, p ívodu kyslíku a systému pro odsávání. Po 
odstran ní  p iny nouzového zastavení je pot eba oto ením tla ítka doleva uvolnit blokovací 
signál. 

3.3 elní dve e manipulátoru 
elní dve e manipulátoru jsou vybaveny senzorem uzav ení s bezpe nostním zámkem. Tento 

zámek je v Remote Auto Control a Local Semi Control módech, p ípadn  p i provád ní
automatických operací uzam en. Pokud dojde k otev ení dve í  b hem uzam ení, je v za ízení 
vyhlášena chyba. Otev ení dve í také odpojí bezpe nostní relé a má tedy podobné chování jako 
tla ítko nouzového zastavení. 

3.3.1 Remote Auto Mode 
Remote Auto mode je pracovní mód ur ený pro ízení za ízení pomocí nad azeného 

vzdáleného ídicího systému. V tomto módu není možné z panelu za ízení spoušt t žádné 
operace, ani m nit nastavení za ízení. Je povoleno pouze sledovat aktuální stavy, p ípadn

epnout opera ní mód. 

3.3.2 Local Semi mode 
Local Semi Mode je lokální mód ur ený pro lokální obsluhu za ízení z panelu stroje. 

V tomto módu jsou p ístupné všechny operace a nastavení za ízení. 

3.3.3 Local Manual Mode 
Local Manual Mode je lokální servisní mód ur ený p evážn  pro údržbu za ízení. V tomto 

pracovním módu nejsou povoleny žádné automatické operace.  

epínání mezi jednotlivými módy je b hem ur itých operací blokováno. Zm na režimu 
že zp sobit  p erušení všech aktuáln  provád ných operací bez možnosti návratu. P echod 

z manuálního do ostatních mód  je vždy doprovázen inicializací stroje. 
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3.4 epína  údržby 
Na zadní stran  za ízení je umíst n klí em ovládaný dvoupolohový p epína  s ozna ením 

Maintenance Switch. P epína  slouží k blokování bezpe nostního prvku elních dve í. V poloze 
klí e vlevo, tedy v opera ní poloze jsou bezpe nostní prvky elních dve í aktivní. V poloze 
vpravo, tedy v servisní poloze, jsou zámek elních dve í a odpojení bezpe nostního relé p i
otev ení dve í blokovány. Servisní poloha p epína e slouží pouze pro servisní ú ely  a  m la by 
být používána pouze zaškolenou obsluhou. 

3.5 Reset tla ítko 
Modré tla ítko na zadní stran  za ízení ozna ené jako Reset slouží k op tovnému p ipojení 

bezpe nostního relé. Odpojení za ízení od napájení, nouzové zastavení i otev ení elních dve í
v opera ním módu p epína e údržby zp sobí odpojení bezpe nostního relé ídícího p ívod 
napájení a stla eného vzduchu pro pohonné prvky za ízení. Po odstran ní  p iny odpojení 
bezpe nostního relé nedojde k jeho automatickému p ipojení, ale je pot eba ho manuáln  p ipojit 
stisknutím reset tla ítka. Reset tla ítko slouží také k potvrzení poruch na za ízení (ekvivalent 
tla ítka Ack na panelu za ízení). Odpojení bezpe nostního relé je signalizováno jako porucha 
s p íslušným informa ním výpisem na panelu za ízení. 

3.6 Víko zásobníku keramických kalíšk
Víko zásobníku pro kelímky je vybaveno bezpe nostním magnetickým p epína em. Funkce 

otá ení karuselu je p i zvednutí víka blokována, p i nadzvednutí víka v pr hu operace p ípravy 
nového kelímku dojde navíc k vyhlášení poruchy. Takto je brán no  p ípadnému zran ní  p i
vkládání nových kelímk . Po dokon ení vkládání kelímk  je tudíž nutné umístít víko zp t do 

vodní polohy. 

3.7 Kontejner pro použité kelímky 
Kontejner pro použité kelímky je vybaven bezpe nostním idlem pro kontrolu uzav ení. Po 

dokon ení analýzy je použitý kelímek automaticky vyhozen do kontejneru pro použité kelímky 
umíst ného ve spodní ástí za ízení. Kelímky po analýze z stávají po dlouhou dobu velice horké 
a  p i neopatrné manipulaci hrozí nebezpe í popálenin. Po automatickém vyvezení horkého 
kelímku po analýze je otev ení kontejneru po fixní as hlídáno ídicím programem. Pokud b hem 
této doby dojde k otev ení kontejneru, je na za ízení vyhlášena chyba. B hem otev ení kontejneru 
je blokována funkce otevírání klepet manipula ního ramena, proto je nutné po otev ení kontejner 
vždy uzav ít. 
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4 NÁVRH ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ
Návrh za ízení musí být v souladu s vnit ní sm rnicí firmy FLSmidth – QCX Equipment 

Design Guidelines. 

Kompletní elektro dokumentace bude vytvo ena v elektrotechnickém CAD systému SEE 
Electrical od firmy IGE-XAO Group.  

Celé za ízení musí dle zákona spl ovat normu SN EN 60204-1 ed.2, která pojednává 
o bezpe nosti strojních za ízení.  

Základní body normy SN EN 60204-1 

ipojení zdroj , hlavní vypína
Realizace pomocných obvod

ídicí obvody 
Základní bezpe nostní zásady 

Návrh elektrického zapojení bude realizován na základ  funk ního schématu za ízení 
ACS 820. Ve schématu je vyobrazen princip funk nosti celého navrhovaného za ízení  v etn
použití jednotlivých aktor  a sníma . Funk ní schéma je uvedeno v p íloze .1.

4.1 Hlavní vypína
Hlavní vypína  musí být použit pro každý p ívod nap tí ke stroji. Jeho funkcí je zajišt ní 

úplného vypnutí elektrického stroje od napájecího nap tí. P i ztrát  napájecího nap tí dojde také 
k uzav ení bezpe nostních ventil  na  p ívod stla eného vzduchu a kyslíku pro za ízení. Hlavní 
vypína  je v našem p ípad  umíst n na zadní stran  p ístroje s ozna ením „MAIN SWITCH“. 

Obr. 6 Hlavní vypína  [1] 

Hlavní vypína  byl použit t í pólový od firmy Siemens s maximálním jmenovitým výkonem 
11,5 kW a zkratovým proudem IU=32 A. Z d vodu v tší bezpe nosti je samotný odpojova

ipevn n na DIN lištu uvnit  rozvad e. Pomocí táhla je odpojova  propojen s ovládacím 
kole kem, které je umíst no na dve ích rozvad e. V tomto p ípad  není tedy možné svévolné 
otev ení rozvad e, když je za ízení pod nap tím. Pro otev ení rozvad e musí být hlavní 
vypína  v poloze OFF. Pro servisní ú ely lze samoz ejm  za ízení znovu p ipojit napájení. 
Použitý vypína  je vyobrazen na Obrázku . 5.  
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ívodní nap tí  je  p ipojeno na svorkovnici –X0 pomocí kabelu o pr ezu vodi  4 mm2.
Z p ívodní svorkovnice je fázový a nulový vodi  p iveden p ímo na hlavní vypína . Jelikož se 
jedná o vodi e, které jsou stále pod nap tím, musejí být vedeny oranžovým vodi em o pr ezu 
4 mm2. Schéma zapojení je vyobrazeno na obrázku . 6. 

Obr. 7 Schéma p ipojení hlavního vypína e

4.2 Bezpe nostní vypnutí 
Z d vodu bezpe nosti je za ízení vybaveno n kolika bezpe nostními obvody 

s dvoukanálovými bezpe nostními relé, která neustále hlídají správné zav ení všech dve í a vík. 
Všechny bezpe nostní prvky musejí být realizovány dvoukanálov .

Obr. 8 Bezpe nostní vypína  [2] 

Typickým  p íkladem je bezpe nostní tla ítko, které je umíst no na p ední stran  za ízení.
Tla ítko obsahuje dva rozpínací kontakty, které se p ipojují dvoukanálov  na bezpe nostní relé a 
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jeden spínací kontakt, který je p ipojen na vstup ídicího automatu. P i stisku tla ítka dojde 
k rozpojení dvou rozpínacích kontakt  a  p es bezpe nostní relé dojde k odpojení krokového 
motoru a hlavního bezpe nostního ventilu, ímž dojde k úplné ztrát  vzduchu v za ízení. 
Sou asn  je sepnut také spínací kontakt, který pošle signál do idícího automatu o zastavení 
za ízení z bezpe nostních d vod . Po odstran ní  p iny vypnutí za ízení musí vždy za ízení 
uvést do chodu pouze operátor. Na obrázku . 9 je vyobrazeno vnit ní schéma zapojení použitého 
bezpe nostního vypína e od firmy Siemens. 

Obr. 9 Bezpe ností vypína  Siemens v. . (3SB3203-1HA20) 

4.2.1 Hlavní bezpe nostní obvod 
Hlavní bezpe nostní obvod tvo í bezpe nostní relé –KS0 s výrobním íslem 3TK2845-

1HB40 od firmy Siemens. Tento typ relé byl zvolen z d vodu velkého po tu mechanických 
i elektrických vstup  a výstup . Vzhledem k složitosti za ízení bylo nezbytné tyto vstupy a 
výstupy rozší it. Rozší ení bylo provedeno p ipojením dalšího bezpe nostního relé –KS3 
s výrobním íslem 3TK2830-1CB30 od firmy Siemens. Bezpe nostní relé je napájeno 
stejnosm rným nap tím 24 VDC. V tomto p ípad  to není žádný problém, jelikož všechna 
za ízení firmy FLSmidth musejí mít ovládací nap tí stejnosm rné nap tí 24 VDC.  

a.)                                                        b.) 

Obr. 10 a.)Hlavní bezpe nostní relé; b.)P ídavné bezpe nostní relé 
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Do hlavního bezpe nostního obvodu je p ipojen elektromechanický zámek –SQ0 od firmy 
Omron. Zámek je tvo en ty mi spínacími kontakty a jednou cívkou.  Na cívku bezpe nostního 
zámku je p ipojen p es kontakt 11/14 p epínacího relé –KA3 výstup ídicího automatu, který 
zajiš uje uzam ení dve í p i spušt ní za ízení. Uzam ení dve í je možné pouze v p ípad , že jsou 
všechny spínací kontakty elektrotechnického zámku sepnuty. Toho je dosáhnuto úplným 
zav ením  p edních mechanických dve í.  Dva spínací kontakty jsou p ipojeny na bezpe nostní 
relé. Poslední dva spínací kontakty jsou p ipojeny na vstupy ídicího automatu a signalizují 
zav ení a zam ení dve í. P ipojení elektromechanického zámku je vyobrazeno na obrázku . 11. 

Obr. 11 P ipojení elektromechanického zámku 

ACS 820 je vybaveno p epína em, který je vybaven zámkem. Tento p epína  slouží 
k p epínání mezi servisní a opera ní polohou. P i p epnutí na servisní polohou dojde k vy azení 
relé, jehož p epínací kontakt je p ipojen p ed elektromechanickým zámkem. P i p epnutí tohoto 
kontaktu dojde k odpojení cívky zámku a nelze jej uzamknout. 

.

Obr. 12 P epína  vybaven bezpe nostním zámkem [3] 
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epína  je  p ipojen tak, aby p i p epnutí do servisní polohy vyblokoval bezpe nostní relé. 
V tomto p ípad  lze pracovat se za ízením v servisním režimu. P i této manipulaci se za ízením je 

eba dbát zvýšené bezpe nosti, jelikož jsou vyblokovány všechny bezpe nostní prvky. Tuto 
manipulaci m že provád t pouze ádn  proškolená osoba. P ipojení p epína e  je  vyobrazeno na  
obrázku . 13. 

Obr. 13 P ipojení bezpe nostního p epína e

Pro op tovné sepnutí hlavního bezpe nostního obvodu nesta í pouze op tovné zav ení
otev ených dve í nebo odjišt ní bezpe nostního tla ítka.  Z d vodu zvýšení bezpe nosti je tento 
obvod vybaven modrým tla ítkem reset. Tla ítko slouží k op tovnému uvedení za ízení do 
provozu v p ípad  spln ní všech pot ebných podmínek pro bezpe ný chod. P ipojení tla ítka 
k hlavnímu bezpe nostnímu relé je vyobrazeno na obrázku .13. Na obrázku jsou také zakresleny 

i pomocné rozpínací kontakty styka e, které jsou p ivedeny na p ídavné bezpe nostní  relé          
–KF3. V p ípad  bude-li n jaký kontakt rozepnut, dojde op t k okamžitému vy azení obou 
bezpe nostních relátek. 
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Obr. 14 P ipojení tla ítka reset k bezpe nostnímu relé 

4.2.2 Vedlejší bezpe nostní obvody 
V ACS 820 jsou implementovány dva vedlejší bezpe nostní obvody. Vedlejší obvody 

nevy adí hlavní bezpe nostní ventil jak tomu je u hlavního bezpe nostního obvodu, ale odpojí 
pouze ty ásti za ízení, které mohou n koho ohrozit nebo poškodit za ízení. Vedlejší 
bezpe nostní obvody lze znovu spustit spln ním všech podmínek, které jej vy adily. V tomto 

ípad  se jedná pouze o b žné innosti jako je dopln ní kalíšk  nebo vyprázdn ní zásobníku 
s použitými kelímky. Není tedy pot eba obvody aktivovat pomocí tla ítka reset, jak je tomu 
u hlavního bezpe nostního obvodu. Obvody jsou zapojeny tak, aby se po spln ní všech podmínek 
znovu spustily. 

Obvod na vy azení kleští manipulátoru 

Pro  p emis ování kelímk  s testovaným materiálem se využívá kleš ového manipulátoru, 
který je pohán n krokovým motorem. Uchopení kelímku zajiš ují dva pneumatické ventily. 
Manipulátor má za úkol p emis ovat kelímek od samotného za átku procesu až po samotnou 
likvidaci použitého kelímku. Použitý kelímek manipulátor po skon ení testu vždy upustí do 
trychtý e, který je umíst n v spodní ásti za ízení a vede do zásobníku s použitými kelímky. 
Pr let kelímku do zásobníku je hlídán optickým sníma em.  P ítomnost zásobníku použitých 
kelímk  je snímána magnetickým sníma em  od  firmy  Omron.  V  p ípad  rozpojení tohoto 
sníma e dojde k rozepnutí bezpe nostního relé, které následn  vy adí ventily zajiš ující uvoln ní 
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kelímku z kleští. Tímto je zajišt no, že kelímky dopadnou vždy do p íslušné nádoby. Po zasunutí 
zásobníku na použité kalíšky dojde k obnovení procesu od místa, kde byl p erušen.

Obvod na odpojení pohonu karuselu 

Karusel je oto ný zásobník nových kelímk , který se skládá z osmi sklen ných komor. 
Dopl ování zásobníku se provádí z horní strany za ízení. Dopl ovací otvor je vyobrazen na 
obrázku . 16.  

Obr. 16 Model za ízení ACS 820 

Obr. 15 Schéma zapojení na odpojení kleští  

Bezpe nostní víko karuselu

Víko pro dopln ní materiálu
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ítomnost ochranného víka je snímána magnetickým sníma em typu F3S-TGR-NSMC-21-
05 od firmy Omron, který je p ipojen p es dva spínací kontakty na další bezpe nostní relé. P i
odstran ní víka se rozpojí magnetický sníma  a následn  bezpe nostní relé odpojí vzduchové 
ventily sloužící k ovládání otá ení karuselu. Bezpe nostní víko karuselu je p es sníma  napojeno 
na bezpe nostní relé z d vodu otá ení karuselu. Víko pro dopl ování standardního materiálu je 
vyobrazeno na obrázku . 16 a nemusí být monitorováno žádným sníma em. Pod víkem se 
nenacházejí žádné oto né ásti, které by mohly být n komu nebezpe né. Schéma zapojení 
bezpe nostního obvodu pro karusel je uvedeno na obrázku .18 a 19. 

Obr. 17 Magnetický sníma  Omron F3S-TGR-NSMC-21-05 [4] 

Obr. 18 Schéma odpojení pneumatických ventil  na ovládání karuselu 
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Obr. 19 P ipojení magnetického sníma e Omron a pneumatických ventil  na bezpe nostní relé 

4.3 Napájení ídicích obvod
Pro napájení ídicích obvod  jsou d ležité parametry, v jaké elektrické síti bude vyráb né

ízení  p ipojeno. ACS 820 bylo navrhnuto jako jednofázové za ízení.  P i výb ru  zdroje  je  
pozornost zam ena na univerzálnost a velikost použitého zdroje.Cílem bylo vybrat zdroj, který 
spl uje široký rozsah p ípojného nap tí, aby za ízení bylo možné p ipojit na široký rozsah 
napájecího nap tí. 

Pro napájení veškerých ídicích obvod  byl použit jednofázový zdroj TSP-360-124 od firmy 
Traco Power. Rozsah p ípojného nap tí zdroje je 85 – 264 VAC. D ležitým parametrem je také 
frekven ní rozsah, aby za ízení mohlo být použito i na frekvenci 60 Hz. Vybraný zdroj má 
frekven ní rozsah 47 – 63Hz. Vybraný zdroj má výstupní nap tí 24 VDC jak je požadováno dle 
standardu firmy FLSmidth. Vzhledem k velké proudové náro nosti za ízení bylo nutné také 
zvolit zdroj, který má výstupní proud 15 A.  

Vzhledem k tomu, že zvolený krokový motorek a jeho ídící jednotka vyžaduje pro napájení 
48 VDC byl vybrán ješt  jeden napájecí zdroj, kterým je za ízení osazeno. Pro napájení 
krokového motorku posta í podstatn  slabší zdroj, než je použit pro napájení ídicích obvod .
Byl zvolen jednofázový zdroj TSP180-148 od firmy Traco Power. Jedná se o zdroj s výstupním 
nap tím 48 VDC s maximálním výstupním proudem 4 A. Vstupní parametry zdroje jsou stejné 
jako u zdroje pro napájení ídicích obvod . V tabulce . 1 jsou vyobrazeny parametry 
jednotlivých zdroj .
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Tabulka 1 Parametry použitých zdroj

Zdroje Traco Power TSP360-124 TSP180-148 
Vstupní nap tí VAC 85 - 264 86 - 264 

Vstupní frekvence Hz 47 - 63 48 - 63 
Maximální výkon W 360 W 192
Špi kový proud A 25 A 25
Výstupní nap tí VDC 24 48
ep ová ochrana V 35 60

innost % 87 87

Každý napájecí zdroj má výrobcem stanovené doporu ené jišt ní, p es které musí být každý 
zdroj do sít  p ipojen. Pro oba dva zdroje jsou použity jisti e od firmy Siemens. Pro jišt ní zdroje 
TSP360-124 je použit 10 A jisti  a pro zdroj TSP180-148 byl použit 6A jisti . Použité jisti e mají 
vypínací charakteristiku typu B. Použitá vypínací charakteristika je dostate ná, protože v za ízení 
nejsou žádné prvky, které mají velké špi kové proudy. Na obrázku 20 a 21 je vyobrazeno 

ipojení zdroje do sít .

Obr. 20 P ipojení napájecího zdroje ídících obvod
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Obr. 21 P ipojení napájecího zdroje krokového motorku 
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4.4 Jisticí obvody 
Z d vodu velké p ehlednosti a možnosti odpojování jednotlivých komponent  od nap tí bylo 

navrženo n kolik samostatných jisticích obvod . Pro jišt ní jednotlivých obvod  byly použity 
pojistkové odpojova e od firmy Wago. Tyto pojistkové odpojova e vynikají kvalitním 
provedením a svojí praktickou velikostí. Pro snadnou kontrolu procházejícího nap tí jsou 
vybaveny signaliza ní diodou. Pojistkový odpojova  je vyobrazen na obrázku . 22.  Bohužel 
samotný pojistkový odpojova  nelze použít, protože není vybaven pojistkou. Je tedy nezbytné do 
každého odpojova e vložit tavnou pojistku o p íslušné proudové hodnot .

Obr. 22 Pojistkový odpojova  od firmy Wago 281-611/281-541 [5] 

Obr. 23 Tavná pojistka od firmy Eska [6] 

4.4.1 Rozd lení jisticích obvod
Pro jišt ní jednotlivých obvod  byly použity sklen né tavné pojistky o rozm ru 5 x 20 mm 

od firmy Eska. Všechny použité pojistky musí mít rychlou vypínací charakteristiku. 

PLC controller a jeho sb rnice 

Slouží k ochran  samotného PLC controlleru a jeho sb rnice. Dle datasheetu výrobce je jeho 
maximální proudové zatížení rovno 2 A. Pro jišt ní je použita tavná pojistka o jmenovitém 
proudu 2 A. 

Digitální vstupy 

Zajiš uje jišt ní vstupních digitálních karet, které jsou p ipojeny k PLC. K PLC jsou 
ipojeny ty i digitální vstupní karty, pro jejich jišt ní je využita tavná pojistka o jmenovitém 

proudu 1 A.  
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Digitální výstupy 

Napájení digitálních výstup  zajiš uje napájecí modul EL9100 od firmy Beckhoff, ten je 
ipojen do sestavy PLC automatu hned za vstupními kartami. Pro jišt ní tohoto modulu a všech 
ech výstupních digitálních karet je použita tavná pojistka o proudové hodnot  2 A.

evodník rozhraní, ovládací jednotka krokového motoru 

Pro ovládací jednotku krokového motoru a p evodník rozhraní je použita pojistka 
s proudovou hodnotou 1 A. 

Ovládací panel, ethernet switch 

Vzhledem k tomu, že komunikace ovládacího panelu s PLC automatem je p ipojena  p es
ethernet switch m žeme tato dv  za ízení  p ipojit na stejný jisticí obvod o proudové hodnot
3,15  A. 

Hlavní bezpe nostní obvody 

K hlavním bezpe nostním obvod m jsou p ipojena dv  bezpe nostní relé od firmy Siemens, 
které zajiš ují odpojení celého za ízení. Pro hlavní bezpe nostní obvody je použita tavná pojistka 
s proudovou hodnotou 1 A. 

Vedlejší bezpe nostní obvody 

K vedlejším bezpe nostním obvod m jsou p ipojeny dva magnetické sníma e od firmy 
Omron a bezpe nostní relé od firmy Siemens. Pro vedlejší bezpe nostní obvody je taktéž použita 
pojistka o proudové hodnot  1 A. 

Sníma e

Tento jisticí obvod slouží pro jišt ní optických, magnetických, kapacitních a induk ních 
sníma . Obvod je jišt n pojistkou o proudové hodnot  1 A. 

Váha

Pro laboratorní váhu od firmy Vibra byl vy len n samostatný jisticí obvod s pojistkou 
o proudové hodnot  1 A. Na pojistkový odpojova  je  p ipojen stejnosm rný usm ova  nap tí 
TCL024-112DC od firmy Traco Power, do kterého je až následn  p ipojena laboratorní váha.  

Osv tlení za ízení 

Vnit ní ást za ízení je vybavena LED osv tlením, které je nezbytné jistit pojistkou 
o proudové hodnot  1 A.  

Motory mixéru 

Jišt ní motor  mixér  je zajišt no dv ma pojistkami o proudové hodnot  1,6 A. 
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4.5 PLC sestava 

i navrhování PLC sestavy je nezbytné si uv domit, pot ebný po et jednotlivých vstup  a 
výstup  pro ízení celého systému. 

Dle funk ního schématu zapojení uvedeného v p íloze A je ur en pot ebný po et vstupních a 
výstupních signál , které musí PLC sestava obsahovat. Již p i sestavování je zapot ebí navrhnout 

jaké vstupy a výstupy jako rezervní pro p ípad rozší ení za ízení. Pro správnou funk nost je 
nezbytné napájení jednotlivých karet. Napájení vstupních karet bude zajišt no ze samotného 
PLC. Pro napájení výstupních karet bude použit napájecí modul, který bude umíst n za vstupní 
karty. Do napájecího modulu je nezbytné p ivést nap tí z p íslušného pojistkového odpojova e.

4.5.1 PLC automat 
Základním stavebním prvkem celé sestavy je vždy programovatelný automat PLC 

“Programmable Logic Controller”. Jedná se o íslicový ídicí elektronický systém, který je ízen 
mikroprocesorem s vlastním opera ním systémem. Slouží pro ešení  r zných automatiza ních 
úloh v reálném ase s co nejmenší dobou odezvy. 

Ze za átku je nezbytné zvolit, jakým zp sobem bude automat komunikovat s ostatními 
za ízeními. V tomto p ípad  bude komunikace probíhat pomocí sít  ethernet. Je tedy nezbytné, 
aby byl vybaven porty pro ethernet RJ45. 

Vzhledem k tomu, že jde o pom rn  komplikované za ízení, jsou kladeny velké požadavky 
na samotný automat. Musí disponovat velkou flash pam tí pro uložení programu a také je 
nezbytná rychlost automatu. Z tohoto d vodu byl použit automat CX5010-0112 od firmy 
Beckhoff. PLC automat je vyobrazen na obrázku . 24. 

Obr. 24 PLC automat CX5010-0112 [7] 

Ethernetové a USB porty 

    DVI port 

Volitelné  RS 232                       
rozhraní 

Indika ní LED 
diody 

Uloženi baterie
(pod krytem) 

Uložení pam ové 
karty 

(pod krytem) 
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Napájení automatu je rozd leno na dv  samostatné ásti. Jedna ást slouží pro napájení 
sb rnice celé PLC sestavy. Druhá ást slouží pouze pro napájení následujících vstupních 
digitálních karet. Jedná se o dva na sob  nezávislé samostatn  jišt né obvody. Schéma p ipojení 
napájení je uvedeno na obrázku . 25. 

Obr. 25 Napájení PLC automatu 

Na obrázku . 24 jsou vyobrazeny dva ethernetové komunika ní porty. Port ozna ený 
“X001” je p ipojen do ethernetového switche, ke kterému jsou p ipojena další za ízení. Propojení 
je provedeno pomocí patch kabelu s koncovkami RJ45 Z d vodu snadné orientace mezi 
jednotlivými patch kabely v za ízení jsou na propojení mezi jednotlivými komponenty v za ízení 
použity pouze patch kabely modré barvy. Schéma p ipojení komunika ních port  je znázorn no 
na obrázku .26. 

Obr. 26 P ipojení komunikace do switche 
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4.5.2 Digitální vstupní karty 
Jak bylo již zmín no, vstupní karty nepot ebují žádné dodate né napájení, jsou p ipojeny 

hned za PLC automat, který zajiš uje napájení t chto karet. Karty se vyrábí v n kolika 
variantách. Lze koupit nap íklad kartu s 8 nebo 16 digitálními vstupy.  

V  tomto  p ípad  budou použity vstupní karty EL1809 od firmy Beckhoff. Karty EL1809 
disponují šestnácti vstupními kanály. Za ízení má velké požadavky na vstupní signály, jak je 
možné vid t na funk ním schématu v p íloze A. Je mnohem výhodn jší použít šestnáctikanálové 
karty z d vodu úspory místa v elektrickém rozvad i.  Schéma  p ipojení karty je uvedeno na 
obrázku . 27. Karta EL1809 je ve vrchní ásti vybavena signaliza ními diodami, které 
identifikují pro každý kanál zvláš  p ítomnost vstupního signálu. 

Obr. 27 Schéma p ipojení vstupní karty EL1809 [8] 

4.5.3 Napájecí moduly 
Napájecí modul výstupních karet 

Pro rozd lení napájení výstupních karet od vstupních je nezbytné použít napájecí modul 
EL9100 od firmy Beckhoff. Modul se p ipojuje hned za vstupní karty. Napájecí modul je 
vyobrazen na obrázku . 28.  
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Obr. 28 Napájecí modul EL9100 [9] 

ipojením modulu je p erušeno napájení pomocí nožových kontakt  na kartách a je 
zajišt no odd lené napájení od vstupních karet. Na napájecí modul je p ivedeno nap tí 
z p íslušného pojistkového odpojova e. Výstupní karty umíst né za tímto modulem budou 
napájeny pomocí nožových kontakt  z tohoto modulu. P ipojení napájení napájecího modulu a 
výstupních karet je vyobrazeno na obrázku . 29. 

Obr. 29 Schéma p ipojení napájecího modulu EL9100 a výstupních karet  
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Výstupní karty jsou ur eny k ovládání pneumatických ventil  cívek relátek, styka  atd. 
V za ízení jsou obsaženy dva druhy výstupních karet. První dv  karty jsou šestnáctiportové 
EL2809 a t etí karta je osmiportová EL2008 od firmy Beckhoff.  

Napájecí moduly pro lineární pohon

Pro pohyb manipulátoru se využívá lineární pohonu od firmy SMC. Lineární pohon pro svoji 
funkci vyžaduje dvojí nap tí. Pro samotný pohyb využívá nap tí 24 VDC, které je k pohonu 

ipojeno p es jednotku krokového motoru EL7041 od firmy Beckhoff. Toto nap tí zajistí op t
napájecí modul EL9100. Schéma zapojení jednotky krokového motoru je vyobrazeno na obrázku 
. 30. 

Obr. 30 Karta krokového motoru EL7041 [10] 

Pro napájení encoderu se využívá nap tí 5 VDC. Toto nap tí je zajišt no napájecím 
modulem EL9505 od firmy Beckhoff. Napájecí modul je také sou ástí sestavy automatu. Do 
napájecího modulu EL9505 je p ivedeno napájecí nap tí 24 VDC. Výstupem tohoto modulu je 
požadovaných 5 VDC, které se p ivedou na napájení encoderu lineárního pohonu. Na obrázku .
31 je znázorn no elektrické zapojení jednotlivých PLC karet pro ovládání a napájení lineárního 
pohonu manipulátoru. 
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Obr. 31 Schéma zapojení PLC karet pro ovládání lineární pohonu manipulátoru 

4.5.4 Komunika ní moduly 
Modulem EL9400 je zajišt no napájení sb rnice pro komunika ní karty. K napájecímu 

modulu je p ipojena karta EL6002, která zajiš uje komunikaci p es sériovou linku RS232. 
Komunikaci p es sériovou linku využívá laboratorní váha a také po íta  Eltra, který je nezbytný 
pro správnou funkci pece. Schéma zapojení sériové komunikace váhy a po íta e eltra je 
vyobrazeno na obrázku . 32.  
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Obr. 32 Schéma zapojení sériové komunikace 

i pájení konektoru je nezbytné dodržet správné zapojení vodi . Na prvním konektoru 
musí být vodi  p ipojen na pin tená data “RXD”  a u druhého konektoru bude ten stejný vodi

ipojen na vysílaná data “TXD”. Správné zapojení konktor  je uvedeno na obrázku . 33. 

Obr. 33 Zapojení konektor  D-SUB9 

EtherCAT komunika ní karty 
Komunika ní karty  na principu etherCat slouží pro komunikaci s ventilovým blokem od 

firmy SMC. Použitý ventilový blok EX260 je vybaven funkcí etherCat. Veškerá komunikace 
probíhá jedním etherCatovým kabelem, který je p ipojen do komunika ní karty EK1122. Využití 
této komunikace u ventilového bloku znamená velkou úsporu mnoha výstupních port , které by 
byly pot eba, kdyby ventilový blok nem l etherCatovou komunikaci.  
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Další komunika ní porty se používají pro komunikaci s p ijímací stanicí a odb rnými místy. 
Odb rná místa slouží k odb ru p íslušného vzorku pro testování. Na odb rném míst  se nachází 

íslušný vzorkova , který vzorek odebere. Odebraný vzorek putuje potrubní poštou do p ijímací 
stanice, ze které je odebrán a vložen do ACS820. Vložení vzorku probíhá v tšinou pomocí 
robota. 

Pomocí této komunikace je ACS820 informováno, kde se nachází vzorek ur ený k analýze. 
Schéma zapojení komunikace je uvedeno na obrázku . 34 a 35. 

Obr. 34 EtherCat komunikace s ventilovým blokem a p ijímací stanicí 

Obr. 35 EtherCat komunikace se vzorkovacími místy 
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4.6 Laboratorní váha 
Laboratorní váha je umíst na uprost ed za ízení. Váha slouží k ov ení  p esného

nadávkování materiálu a aditiv do kalíšku. Je tedy nezbytné, aby váha dosahovala minimálních 
odchylek a p esného m ení. Proto byla zvolena váha HT 124RCE od firmy Vibra, která tyto 
parametry spl uje. Parametry váhy jsou uvedeny v tabulce . 2. 

Parametry váhy HT 124RCE 
Váživost 120g
Dílek skute ný (d) 0,1 mg 
Dílek ov itelný (e) 1 mg 
Linearita 0,3 mg 
Velikost misky d = 80 mm 
Displej LCD podsvícený 
Napájení 12 VDC 
Provozní teplota +10 °C >> +30 °C 
Komunikace RS-232 

Tabulka 2 Technické parametry váhy HT 124RCE 

V prvním kroku manipulátor p emístí prázdný kalíšek na váhu. Po zvážení kalíšku se uloží 
hmotnost kalíšku. P i dávkování materiálu je kalíšek neustále umíst n na váze. Dávkování 
probíhá tak dlouho, dokud nebude v kalíšku pot ebné množství materiálu. Po dokon ení 
dávkování je ješt  jednou kontrolovaná hmotnost materiálu. Pokud je nadávkované množství 
mimo toleranci, je kalíšek spole  s materiálem vyhozen do šuplíku s použitými kalíšky a 
proces se opakuje.  

Je-li nadávkované množství materiálu v toleranci, p emístí manipulátor kalíšek 
k nadávkování aditiv. Po nadávkování aditiv se op t laboratorní váhou p ekontroluje pot ebné 
množství materiálu a aditiv v kalíšku. 

Obr. 36 Laboratorní váha HT 124RCE 
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Vzhledem k tomu, že váha vyžaduje napájení 12 VDC a celé za ízení používá ovládací 
nap tí 24 VDC, je napájení váhy realizováno pomocí stejnosm rného m ni e nap tí 
TCL024 112DC od firmy Traco power. Parametry m ni e jsou uvedeny v tabulce . 3. 

Tabulka 3 Technické parametry m ni e TCL024-112DC 

Parametry m ni e TCL024-112DC 
Vstupní nap tí 18 - 75 VDC 
Výstupní nap tí 12 - 15 VDC 
Výstupní proud 2 A 
Výkon 25 W 

ipojení m ni e k váze je realizováno dvouvodi ovým kabelem o pr ežu vodi e 0,5 mm2.
Na konci vodi e je napájen kruhový konektor pro p ipojení do váhy. Schéma zapojení váhy 
s m ni em je vyobrazeno na obrázku . 37. 

Obr. 37 Schéma p ipojení laboratorní váhy HT 124RCE 
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4.7 Zásobník kalíšk
Zásobník kalíšk  se skládá z osmi sklen ných trubic. Do každé trubice je možné vložit až 

trnáct kalíšk . Zamezení samovolného vypadávání kalíšk  ze zásobníku je realizováno dv ma
nad sebou umíst nými pneumatickými šíbry. V p ípad  požadavku na kalíšek je spodní šíbr 
uzav en a vrchní šíbr otev en. Po vypadnutí kalíšku se op t vrchní šíbr uzav e a znemožní další 
vypadávání kalíšk . Pod otvorem na vyúst ní kalíšk  je umíst n další pneumatický zdvih, který 
následn  po uzav ení vrchního ventilu je vysunut a spodní ventil je otev en. V tuto chvíli je 
kalíšek umíst n na pneumatickém zdvihu a je spoušt n dol .  Ve spodní poloze se provede 
kontrola p ítomnosti kalíšku optickým sensorem OJ5044 od firmy IFM. Pokud je kalíšek 

ítomen, p emístí manipulátor kalíšek pod laserový sensor, který provede kontrolu správné 
orientace kalíšku. V p ípad  správné orientace bude manipulátor pokra ovat s kalíškem na váhu. 
Pokud bude kalíšek špatn  orientován, je následn  vyhozen do šuplíku s použitými kalíšky a 
proces se opakuje. Na obrázku .38 je vyobrazen odb r a kontrola kalíšku. 

Obr. 38 Odb r a kontrola kalíšk

U pneumatických válc , které ovládají šíbry a zdvih, je pomocí magnetických sensor
hlídána pozice. Výstup každého sensoru je napojen na vstupní signál PLC sestavy a následn
zpracováván. Na obrázku . 39 je vyobrazeno schéma zapojení kontroly pozice pneumatického 
zdvihu. Inicializa ní pozice zdvihu je ve spodní poloze.  

Keramický kalíšek

Pneumatický zdvih

Laserový sensor pro 
kontrolu orientace 
kalíšku

Sensor p ítomnosti 

Otvor na použité kalíšky
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Obr. 39 Schéma zapojení kontroly pozice pneumatického zdvihu 

4.7.1 Otá ení zásobníku kalíšk
Pokud není detekována p ítomnost kalíšk  je nezbytné zásobníkem otá et tak dlouho, dokud 

nebude znovu detekována p ítomnost kalíšku. V p ípad , že nebude detekován kalíšek i po 
osmém pooto ení, bude proces p erušen a vyhlášena chyba o prázdném zásobníku. 

Spodní ást karuselu je tvo ena ze dvou železných kruhových ploch. Na vrchní kruhové 
ploše je umíst n pneumatický píst, který slouží pro uzam ení t chto dvou ploch dohromady. Op t
je snímána poloha vysunutí a zasunutí pístu. Po uzam ení ploch je celý zásobník p izvednut 
dalším pneumatickým válcem. K vrchní ploše je také p ipevn no kloubové táhlo, které je na 
druhé stran  p ipevn no k dalšímu pneumatickému pístu. Po uzam ení  a  p izvednutí zásobníku 
tento píst pooto í zásobníkem o jednu pozici. Po pooto ení magnetický sníma , který je umíst n
na pneumatickém pístu táhla identifikuje stav pístu v poloze vysunut. Schéma zapojení 
pneumatického pístu a sníma  polohy je vyobrazeno na obrázku .  40.  Následn  dochází ke 
spušt ní zásobníku dol  a odem ení kovových ploch.  

Pneumatické ventily ovládající pohyb táhla jsou napojeny na bezpe nostní relé. Na 
bezpe nostní relé je p ipojen magnetický sníma , který snímá uzav ení otvoru pro dopl ování 
kalíšk . V p ípad  neuzav ení otvoru víkem nebude sepnuto bezpe nostní relé a nebude možné 
žádného pohybu se zásobníkem. Popis p ipojení bezpe nostního relé je uveden v kapitole 4.2.2. 
Tímto je zajišt no bezpe né dopln ní keramických kalíšk  do zásobníku. V levé ásti 
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obrázku . 40 jsou vyobrazeny pneumatické ventily, které zajiš ují posun táhla. Ventily jsou 
ipojeny p es bezpe nostní relé na výstupní kartu. 

Obr. 40 Schéma zapojení pro otá ení zásobníku 

Po odem ení zámku se pneumatický ventil ovládající táhlo vrátí zp t do inicializa ní polohy. 
Ventil ovládající táhlo v tomto p ípad  již neotá í ob ma kruhovými plochami, ale pouze vrchní 
kruhovou plochu, kterou vrátí zp t o jednu pozici. P esun pouze vrchní plochy je zajišt n tím, že 
byl zámek zásobníku odjišt n a kruhové plochy od sebe odd leny. Pohyb je možné uskute nit 
op t pouze za p ítomnosti víka u otvoru pro dopl ování kalíšk . B hem tohoto pohybu nedojde 
k pooto ení zásobníku. Na obrázku . 41 je vyobrazen pneumatický píst s mechanickým táhlem 
pro ovládání zásobníku. 

Obr. 41 Píst pro ovládání zásobníku 
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4.8 Dávkování materiálu 
Dávkování testovaného materiálu je provedeno z vrchní ásti za ízení. Materiál je do za ízení 

dopraven pomocí skluzu. Jelikož není nikdy p edem známo, jak velké množství materiálu bude 
do za ízení nasypáno, je za ízení vybaveno tzv. lži kou. Dávkovací lži ka je uvedena na 
obrázku  . 45. 

Obr. 42 Dávkovací lži ka

Lži ka je p ipevn na na pneumatickém válci, který zajiš uje její oto ení a vysypání 
materiálu do dávkova e. Poloha pneumatického válce je snímána dv ma senzory. Schéma 
zapojení lži ky je uvedeno na obrázku .  43.  Lži ka obsahuje vybrání, do kterého je materiál 
nasypán. P ebyte ný materiál nasypaný do lži ky je odstran n pomocí šíbru. Šíbrem je zajišt no
shrnutí p ebyte ného materiálu do odsávacího potrubí, z kterého je následn  odsát.     

Obr. 43 Schéma zapojení dávkovací lži ky
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Množství dávkovaného materiálu je velice malé. Pro jeho p esné nadávkování je použit 
elektromagnetický podava . Vibra ní podava  zajistí pozvolné dávkování materiálu do kalíšku. 

i dávkování materiálu je kalíšek umíst n na váze, která kontroluje množství nadávkovaného 
materiálu. Testovaný materiál je vpraven do dávkovacího žlabu, ke kterému je p ipevn n
elektromagnetický podava . Princip dávkování je vyobrazen na obrázku . 44. 

Obr. 44 Dávkování materiálu 

Elektromagnetický vibrátor OMW516001 je zakoupen od firmy Binder. Parametry vibrátoru 
jsou vyobrazeny v tabulce . 4. Pro správnou funkci vibrátoru je nezbytné zajistit správnou 
regulaci oscila ních kmit . Pro regulaci byl požit jednofázový regulátor TPC101B, který byl 
navržen firmou FLSmidth. Regulátor byl vyvinut pro regulaci elektromagnetických vibrátor
používaných ve firm  FLSmidth. Jišt ní regulátoru je zajišt no jednopólovým jisti em 
o proudové hodnot  1 A s vypínací charakteristikou C. 

Regulátor je naprogramován na p íslušnou aplikaci. Ovládání intenzity oscilací je provád no 
sedmi binárními vstupy, které jsou p ipojeny do PLC automatu. Na jednotlivé vstupy je p iveden 
signál. Možné kombinace signál  na jednotlivých vstupech je 27. Kombinací signál  je zajišt na 
zm na výstupního nap tí, ímž je zajišt na velikost oscilací.  

Stejné elektromagnetické vibrátory a regulátory byli použity také pro dávkování aditiv. 

Tabulka 4 Parametry elektromagnetického vibrátoru OMW516001 

Parametry elektromagnetického vibrátoru 
Napájecí nap tí 230 VAC 
Frekvence 50 / 60 Hz 
Proudová hodnota 0,06 A 
Zdánlivý výkon 14 VA 
Maximální zatížení 0,52 kg 
Stupe  krytí IP54 

Dávkovací žlab 

Dávkovaný materiál
Elektromagnetický vibrátor
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Obr. 45 Schéma p ipojení vibrátoru a regulátoru 

Na obrázku . 45 je vyobrazeno elektrické p ipojení elektromagnetického vibrátoru a 
regulátoru. Vibrátor neobsahuje žádnou svorkovnici na p ipojení kabelu, ale je vybaven krátkým 
kabelem. P ipojení je provedeno pomocí kabelu se dv ma vodi i pro napájení vibrátoru a jedním 
žlutozeleným vodi em, který slouží k uzemn ní samotného vibrátoru. Na propojení kabel  jsou 
použity t ípólové konektory od firmy Wago. 

Ovládání regulátoru je vyobrazeno na obrázku . 46. Z obrázku je patrné, že na vstup IN6 je 
ivedeno nap tí, které zajistí spušt ní dávkování. Ostatní vstupy na obrázku slouží pro regulaci 

výkonu vibrátoru.   

Obr. 46 Schéma regulace výkonu vibrátoru 
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4.9 Zásobníky standartního materiálu 
Za ízení je vybaveno dv ma zásobníky pro standartní materiál. Zásobníky jsou napln ny 

materiálem o známých testovaných hodnotách. Jednou za as je nezbytné ov it správnou 
kalibraci pece i za ízení ACS820. K t mto ú el m poslouží materiál ve standartních zásobnících. 
Za ízení provede nadávkování standartního materiálu místo testovaného materiálu. Po dokon ení 
testu jsou porovnány p vodní hodnoty s nam enými. 

Obr. 47 Zásobníky standartního materiálu 

Na obrázku . 47 jsou vyobrazeny zásobníky standartního materiálu. Jedná se o dv  sklen né 
nádoby, které jsou vybaveny kovovou spirálou. P ed použitím materiálu je nezbytné promíchání 
materiálu. Tím je zajišt no rovnom rné složení vzorku. 

Spirály jsou p ipojeny na stejnosm rné motorky od firmy Zeitlauf. Motorky zajiš ují 
optimální rychlost spirál. Pro ízení motorku není zapot ebí využívat žádných dalších regulátor .
Technické parametry motork  jsou uvedeny v tabulce . 5. 

Tabulka 5 Tabulka technických parametr  motoru 42.2.4225P11 

Parametry motorku 42.2.4225.P11 
Napájecí nap tí 24 VDC 
Proudová hodnota 0,83 A 
Otá ky motoru 3300 ot/min 
To ivý moment 0,038 Nm 

evodový pom r 204 : 1 
Stupe  krytí IP40 

Na obrázku . 48 je vyobrazeno elektrické zapojení motorku a jeho ovládání. Motorek je 
ízen pomocí p epínacího relé LZSPT5B5L24 od firmy Siemens. Relé je vybaveno ty mi
epínacími kontakty. Cívka relé je p ipojena p ímo na výstup PLC automatu. Dva p epínací 

kontakty zajiš ují odpojení stejnosm rného motorku od napájení. Poslední z využitých 
epínacích kontakt  relé  p ivádí nap tí na vstupní kartu PLC automatu. Tím je zajišt na

informace o spušt ní motorku spirály.  
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Obr. 48 Schéma elektrického zapojení spirály zásobníku 

4.10 Dávkování aditiv 
Dávkování aditiv je zajišt no také pomocí elektromagnetického vibrátoru. Aditivum je 

dávkováno do malé misti ky, na jejímž konci je umíst no závaží s velmi jemnou regulací. 
Regulace množství nadávkovaného aditiva se provádí oddalováním nebo p ibližováním závaží 
k misti ce. Dávkování aditiv je vyobrazeno na obrázku . 49. 

Obr. 49 Dávkování aditiv 
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ítomnost misti ky pro dávkování je zajišt na induk ním sníma em IY5036. Pokud je 
sníma  sepnut znamená to, že je misti ka na míst  a m že za ít dávkování. Po napln ní misti ky 
dojde k p evážení a nasypání materiálu do malého trychtý e, pod kterým je umíst n kalíšek. Pod 
misti kou je umíst n malý pneumatický válec. Tím je zajišt n návrat misti ky zp t po jejím 
vyprázdn ní do výchozí polohy. 

4.11 Manipulátor 
Nezbytnou ástí za ízení je manipulátor. Manipulátor slouží k p emis ování kalíšku mezi 

jednotlivými pozicemi v za ízení a také dopravuje kalíšek p ímo do pece. Manipulátor je osazen 
klešt mi, které slouží k uchopení kalíšku. Jelikož kalíšek vytažený z pece dosahuje vysokých 
teplot, je nezbytné, aby klešt  odolaly vysokým teplotám  Manipulátor je vyobrazen na 
obrázku  . 50. 

Obr. 50 Manipulátor 

4.11.1 Pohyb manipulátoru 
Pohyb manipulátoru je zajišt n lineárním pohonem LEFS25B-350 od firmy SMC. Parametry 

lineárního pohonu jsou uvedeny v tabulce . 6. Na lineárním pohonu je umíst n manipulátor. 

Lineární pohon je p ipojen do ídicí jednotky krokového motoru, která zajiš uje jeho pohyb. 
Pomocí této jednotky je zajišt n  p esný pohyb manipulátoru na dané pozice. Všechny 
požadované pozice manipulátoru je nezbytné p ed oživením naprogramovat. Zapojení lineárního 
pohonu je vyobrazeno na obrázku . 51. 
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Obr. 51 Schéma zapojení lineárního pohonu 

Z obrázku je patrné, že vinutí motoru je p ipojeno na svorky A1, A2, B1, B2 ídicí jednotky 
krokového motoru. Encodér lineárního pohonu vyžaduje napájení 5 VDC, které je zajišt no 
z napájecího modulu EL9505. Výstup encoderu je p ipojen na svorky A a B na ídicí jednotku 
krokového motoru. 

Inicializa ní poloha je zajišt na induk ním sníma em. Signál sníma e je p iveden do ídicí 
jednotky krokového motoru na vstup I1. Tím je zajišt na informace o výskytu manipulátoru 
v inicializa ní poloze. Zapojení sníma e je vyobrazeno na obrázku . 52. 
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Obr. 52 Zapojení koncového sníma e manipulátoru 
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4.12 Návrh ventilového bloku 
Návrh ventilového bloku byl proveden na základ  funk ního schématu uvedeného 

v p íloze  A. Kominkace ventilového bloku s PLC je zajišt na  p es etherCatovou komunikaci. 
Ventilový blok v etn  úpravy vzduchu je dodán od firmy SMC. Na obrázku 53 je vyobrazen 
ventilový blok. 

Obr. 53 Ventilový blok 

Na obrázku je vyobrazen celý ventilový blok v etn  p ipojení napájení a etherCatové 
komunikace. V za ízení je použit jeden dvoucívkový a sedmnáct jednocívkových ventil .
Dvoucívkový ventil je použit pro výsuv ramene manipulátoru. Schéma hlavního ventilového 
bloku je vyobrazeno na obrázku . 54. 

Obr. 54 Schéma hlavního ventilového bloku 
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Všechny ventily na ventilovém blokou jsou p ipojeny na stejné napájení. Není tedy možné 
do ventilového bloku p ipojit ventily, u kterých je nezbytné zajistit bezpe né odpojení. 

Ventily pro ovládání otá ení karuselu a ovládání kleští manipulátoru vyžadují bezpe nostní 
odpojení. Každý z t chto ventil  je vybaven vlastním napájením, které je p ipojeno p es
bezpe nostní relé. V p ípad  rozpojení bezpe nostního relé jsou okamžit  tyto ventily rozpojeny. 
Komunikace a napájení tohoto ventil  je zajišt no pomocí t žilového kabelu s konektorem. 
Schéma vedlejšího ventilového bloku he vyobrazeno na obrázku . 55. 

Obr. 55 Schéma vedlejšího ventilového bloku 

5 NÁVRH ELEKTRO BOXU
i sestavování elektro boxu je nezbytné odd lení výkonových prvk  od ovládacích prvk .

ležitým parametrem pro sestavení rozvad e jsou rozm ry montážní desky. Montážní deska je 
rozd lena plastovými žlaby na n kolik ástí. V platových žlabech jsou umíst ny veškeré vodi e
sloužící k propojení jednotlivých komponent . Velikost jednotlivých ástí je ur ena maximálním 
rozm rem osazovaných prvk  a také dle pot eby chlazení jednotlivých komponent .

Vrchní ást rozvad e je vyhrazena pro PLC sestavu automatu a prvky zajiš ující 
ethernetovou komunikaci. V další ásti rozvad e jsou umíst ny napájecí zdroje spole
s jisticími prvky. Prost ední ást elektro desky je vyhrazena pro hlavní vypína , bezpe nostní relé 
a styka e.

Za ízení obsahuje mnoho svorkovnic pro p ipojení jednotlivých signál  ze za ízení. 
Svorkovnice jsou umíst ny v dolní polovin  rozvad e. Umíst ní svorkovnic je provedeno 
intuitivn . Zemnicí a napájecí svorkovnice byly umíst ny v blízkosti kabelového p ívodu. 

Za átek každé svorkovnice je ozna en p íslušným praporkem s názvem svorkovnice. Tím je 
zajišt na snadná orientace mezi jednotlivými svorkovnicemi. 

ipevn ní jednotlivých komponent  je provedeno na DIN lištu o rozm rech 35 x 7,5 mm. 
Výjimkou je pouze sestava PLC automatu, která kv li svému konstruk nímu provedení vyžaduje 
vyšší DIN lištu. Pro sestavu PLC automatu byla použita DIN lišta o rozm rech 35 x 15 mm. 

Komponenty stejného typu jsou umíst ny t sn  vedle  sebe.  V  p ípad  umis ování  r zných 
komponent  vedle sebe je nezbytné pro jejich odd lení použít odd lovací brzdy. Odd lovací 
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brzda zajistí Dostate nou vzdálenost mezi jednotlivými komponenty. Odd lovací brzdy jsou 
použity také mezi svorkovnicemi. Brzdy jsou také využity pro p ipevn ní praporku, který 
zajiš uje ozna ení svorkovnice. Kompletní výstavba rozvad e je vyobrazena na obrázku . 54. 

Obr. 56 Výstavba elektrického rozvad e
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Obr. 57 Výstavba elektrického rozvad e

DIN lišta

Kabelový žlab

Odd lovací brzda

Svorkovnice
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6 ZÁV R
Práce se zabývá teoretickým popisem automatického analyzátoru uhlíku a síry ACS 820. 

V práci je popsáno za ízení v etn  jeho funkcí. Následn  se práce zabývá popisem a vysv tlením 
funk nosti jednotlivých díl ích ástí, ze kterých se za ízení skládá.

V t etí kapitole jsou uvedeny d ležité bezpe nostní prvky, které musí za ízení obsahovat pro 
jeho bezpe nou funkci. Zárove  také není opomenuta i možnost, vy azení bezpe nostních prvk
z d vod  servisování za ízení. 

tvrtá kapitola se zaobírá samotným návrhem za ízení. Návrh za ízení je rozd len do 
kolika ástí. Bylo provedeno rozd lení bezpe nostních obvod  na hlavní a vedlejší. Byl 

proveden návrh napájecích a ídicích obvod .  P i návrhu jisticích obvod  bylo zohledn no
ehledné napájení jednotlivých ástí. Jistíci obvody byly navrženy tak, aby jednotlivé ásti, které 

vyžadují napájení, byly p ipojeny na samostatný jisticí okruh. Tím byla zajišt na velká 
ehlednost a snažší hledání vzniklé poruchy. 

Pro ízení celého za ízení byl vybrán PLC automat s množstvím vstupních a výstupních karet 
pro ovládání a snímání jednotlivých ástí za ízení. Nedílnou sou ástí PLC sestavy jsou napájecí 
moduly. Napájecí moduly byli zvoleny dle pot eb jednotlivých ástí. Pro vzájemnou komunikaci 
mezi jednotlivými za ízeními byla zvole EtherCatová komunikace. Za ízení je také vybaveno 
ethernetovou komunikací s nad azeném systémem u zákazníka. 

Manipulace s kalíšky v za ízení je zajišt na manipulátorem. Pro manipulátor byl vybrán 
vhodný lineární pohon, který zajiš uje jeho pohyb v celém za ízení. Manipulátor byl také 
vybaven n kolika pneumatickými ventily pro výsuv ramene a uchopování kalíšk . Snímání 
polohy ventil  je zajišt na magnetickými sníma i. 

Do za ízení byly navrhnuty pot ebné ventilové bloky. Ventilové bloky byli rozd leny na 
hlavní a vedlejší. Hlavní ventilový blok je použit pro ovládání všech pneumatických válc , které 
nevyžadují bezpe nostní odpojení. Jeho komunikace je zajišt na p es etherCat. Vedlejší ventilový 
blok je navrhnut tak, aby každý ventil byl p ipojen na vlastní napájení p es bezpe nostní relé. 
Tím je zajišt no bezpe nostní odpojení ventil , které by mohli zp sobyt poran ní obsluhy. 

V poslední ásti byl proveden návrh výstavby rozvad e. Ve výstavb  rozvad e je 
znázorn no rozložení jednotlivých komponent  pro výrobu. V návrhu elektrického rozvad e je 
rozd lena výkonová ást od ídící ásti. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
CS (Carbon sulfur) Uhlík, Síra 

ACS (Automatic carbon sulfur)  Analyzátor uhlíku a síry 

DIN (Carrier bar)  Nosná lišta 

PLC (Programmable Logic Controller)  Programovatelný automat 
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