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1 OBSLUHOVANÉ PERIFERIE  
 

Aplikace obsluhuje 5 motorů (2 pohony jsou nastavovány přes PLC). Pohyb pojezdu je snímán 

encoderem. Nad aplikací je SAFETY modul, který spíná jednoúčelový stroj, při neaktivní úrovni 

není schopna aplikace vykonávat jakýkoliv úkon.  

 

Popis značek:  
1) MS – indukční čidlo 

2) FCC – reflexní, nebo difúzní čidlo 

3) AP – encoder 

4) SB – tlačítka 

5) KT – kontrolní čidla teploty 

6) AZ – motory 

7) SP – přetlakové čidlo 

 
Název v programu IN OUT Popis vstup ů a výstup ů, včetně čidla 
encoder CH_B I       0.0 AP6 - encoder kanál B 
encoder CH_A I       0.1 AP6 - encoder kanál A 
cidlo_paleta_prijezd I       0.2 FCC2 - paleta na předním dopravníku 
Pizzato_preruseni I       0.3 Pizzato přerušení, nějaká větší chyba (tlak…) 
manual_rucni_svareni I       0.4 tlačítko SB4 ruční sváření 
vem_palaletu_2_doprav I       0.5 FCC5 – paleta na místě ve stroji 
zvedak_nadoraz_down I       0.6 MS6 - dorazové čidlo zvedáku, spodní poloha 
zvedak_nadoraz_up I       0.7 MS7 - dorazové čidlo zvedáku, horní poloha 
prava civka otevrena I       1.0 MS10, MS10/1 - Role folie, pravá zavřená, fólie na svém místě 
svareci_ramena_1_close I       1.1 MS11 - svářecí ramena jsou nadoraz zavřena 
svareci_ramena_1_open I       1.2 MS12 - svářecí ramena jsou nadoraz otevřena 
rezaci_kotouce_nadoraz I       1.3 MS13 - nůž obalové fólie na místě 
leva civka otevrena I       1.4 MS14, MS14/1 - Role folie, levá zavřená, fólie na svém místě 
davkovac_nahore I       1.5 MS15 - dorazové čidlo vrchní folie, horní poloha 
vrchni_vrstva_rez_cepel I       1.6 MS16 - doraz čepele u vrchní folie, nůž je na konci 
vrchni_vrstva_na_baleni I       1.7 FCC17 - čidlo snímání palety 
davkovac_dole I       2.0 MS20 - dorazové čidlo vrchní folie, spodní poloha 
prava_kolebka_folie I       2.1 MS21 - pravá kolébka obalové fólie, kolébka v pozici 
leva_kolebka_folie I       2.2 MS22 - levá kolébka obalové fólie, kolébka v pozici 
tyce_uzavirajici I       2.3 MS23 – tyče ramen zavreny 
rezistor_chyba_omron I       2.4 Omron chyba, chyba rezistoru, snímání teploty 
FG120_ok_Muzu I       2.5 FG120 je volný a souhlasí s posláním palety 
tlak_ok I       2.6 SP26 - Tlak vzduch je OK 
paleta_pritomna I       2.7 FCC27 - Paleta je ve stroji 
tepelna_ochrana_0_good I       3.0 Tepelná ochrana svařování od Omron 
topeni_limit I       3.1 KT31 – maximální teplota sváření 
vrchni_vrstva_na_miste I       3.2 MS32  - kontrola odvíjení vrchní folie 
vrchni_cast_v_pozici I       3.3 FCC33 – vrchní část v dobré pozici 
antikoliz_save_1_good I       3.5 FCC35 - čidlo kontroluje zda-li paleta nenarazí do stroje 
neni_paleta_ve_svareni_0 I       3.6 FCC36 - kontroluje zda-li není mezi svařovacími rameny paleta 
baleni_done I       3.7 od FG120 paleta na místě 
ok_AZ5 I       4.0 měnič AZ5 v pořádku 
ok_AZ4 I       4.1 měnič AZ4 v pořádku 
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ok_AZ2 I       4.2 měnič AZ2 v pořádku 
ok_AZ3 I       4.3 měnič AZ3 v pořádku 
koleje_zcela_vzadu I       4.4 MS44 - pojezd je zcela vzadu 
koleje_zcela_ve_predu I       4.5 MS55 - pojezd je zcela ve předu 
levy_prouzky_folie I       4.6 FCC46 - čidlo chytá značky na levé fólii 
pravy_prouzky_folie I       4.7 FCC47 - čidlo chytá značky na pravé fólii 
odeber_paletu_pocatek I       5.0 od baličky paleta je připravena 
pristup zadosti I       5.1 Je vse OK? 
neni_paleta_ve_svareni_1 I       5.2 FCC52 - kontroluje zda-li není mezi svařovacími rameny paleta 
uvolnit_pro_svarovani Q     0.0 uvolni tlak folie (natahovani) 
chyba_stroje Q     0.1 Červená chyby stroje 
svarovani_vpred_NE_pas Q     0.2 ramena jeďte vpřed 
svarovani_vzad_NE_pas Q     0.3 ramena jeďte vzad 
stlaceni_pri_svarovani Q     0.4 dotlačeni obalové folii k sobě 
strih_folie Q     0.5 střih hlavni folie 
leva_brzda_folie Q     0.6 brzděni levé folie 
prava_brzda_folie Q     0.7 brzděni pravé folie 
ohrev_svarovani Q     1.0 ohřev obalové fólie 
chlazeni_svarovani Q     1.1 vzduch na chlazeni obalové folie 
ok_pro_baleni Q     1.2 baličko posli paletu 
presun_komplet_pro_balen Q     1.3 baličko mam paletu 
odvijeni_vrchni_folie Q     1.4 vrchní folie odvinout 
rezne_kotouce_vrch_folie Q     1.5 rez vrchní folie 
zavrit_tlak_vrchni_folie Q     1.6 přítlak vrchní folie 
zavrit_pritlac_koutouce Q     1.7 přítlak vrchní folie 
zlute_svetlo Q     2.1 Indikace svařovaní 
zelene_svetlo Q     2.2 Zelené světlo – vše běží a funguje 
zvedak_povolit Q     2.3 aktivuje tlak ve zvedáku, rozběh motoru 
prvni_pas_vpred Q     2.4 dopravník první dopředu 
druhy_pas_vpred Q     2.5 dopravník druhý dopředu 
zvedak_nahoru Q     2.6 zvedák nahoru 
zvedak_dolu Q     2.7 zvedák dolu 
koleje_vzad Q     3.0 pojezd jede dozadu 
koleje_vpred Q     3.1 pojezd jed dopředu 
prava_kolebka Q     3.2 vystřelení pravé kolébky 
leva_kolebka Q     3.3 vystřelení levé kolébky 
pomala_rychlost_koleje Q     3.4 Pomalá rychlost obou dopravníků 
vrchni_vrstva_nahoru Q     3.5 vrchní folie nahoru 
vrchni_vrstva_dolu Q     3.6 vrchní folie dolu 
foukat_odvijeni_vrchni Q     3.7 foukáni pod vrchní folii 
pravy_narazec Q     4.0 pravý narážeč úder 
levy_narazec Q     4.1 levý narážeč úder 
pakovani_HOTOVO_konec Q     4.2 FG120 mas připravenou paletu 
fen_zapnout Q     4.3 přehnutí přesahu fólie 
prvni_pas_vzad Q     4.4 dopravník první dozadu 
druhy_pas_vzad Q     4.5 dopravník druhý dozadu 
ochrana_oblasti Q     4.6 Vše vypnout – žádný pohyb 
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2 POPIS APLIKACE A NÁVRH ŘÍDÍCÍHO ALGORITMU  
 

 
Obrázek 1. Celkový algoritmus aplikace 
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Obrázek 2. Podrobnější popis algoritmu aplikace 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

3 VÝPOČETNÍ ALGORITMUS NA VÝPO ČET POJEZDU A 

BRZD 
 
Logo fólie je rovnáno hlavně změnou dráhy pojezdu. Zarážky na obou koncích vždy zastaví pojezd, 

pokud se pojezd k zarážce přiblíží. Pojezd se zastavuje cestou vzad na zarážku, ale cestou vpřed se 

pojezd zastavuje na encoder, na zarážku není žádoucí. Místo, kde je detekováno umístění loga je na 

Obrázek 3. značeno jako detekovaná značka, jedná se místo, kde je logo zachyceno. Očekávaná 

vzdálenost loga je vzdálenost, kde by se mělo logo nacházet, aby bylo přesně vycentrované 

doprostřed. Další ujetá vzdálenost je vzdálenost, kolik má pojezd ještě ujet, aby bylo další logo 

zcela vycentrované doprostřed.  

 
Obrázek 3. Měřené a vypočtené vzdálenosti loga 

 
 

 

 
Obrázek 4. Průběh měření loga 
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Protože bylo zjištěno, kde se má logo nacházet, může se určit při detekci loga, o kolik je logo 

vychýleno od přesného balení. Rozdíl se snaží stroj vykompenzovat pomocí delší / kratší dráhy 

pojezdu a regulace brzd. Pokud se zjistí odchylka například 10 kroků, v této aplikaci 2,5 cm, tak 

musíme fólii natáhnout o 10 kroků dále, což neznamená delší dráhu o 10 kroků z důvodu 

trojúhelníkového natahování fólie. Řešení tohoto problému naznačuje obrázek níže i výše.  

 

 
Obrázek 5. Princip trojúhelníku 

Zelená – celkově odvinuto 
fólie (kóta) 
 
Fialová – celkově odvinuto 
fólie 
 
Žlutá – střed, ideální odvinutí, 
bez chyby (značka chycena 
v okamžiku, kdy se má chytit) 
 
Červená – osa palety (půlka) 
 

 
Zde vidíme, že bychom museli dopočítávat vzdálenost dle vzorce: 

( ) 22 16063,167 −+= xpopojet  

Vzorec platí jen pro výše zobrazený příklad, samozřejmě pro jiný příklad bude jiný. Obrázek výše 

plně vysvětluje, proč nesmí být prodloužena délka lineárně na změřené chybě. Výsledkem výpočtu 

je vzdálenost, o kterou se musí popojet pro narovnání firemního loga. Tato metoda je bez chyby, ale 

zmenšuje prostor pro manévrování, a proto je použita jiná metoda, metoda koeficientů, která 

vyplývá z tabulky. Ohraničené pole značí, jak velkou má pojezd manévrovatelnost z hlediska 

matematiky.  
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Červená  – přímé popojetí (kolik je chyba, o tolik popojet) 
Modrá  – uvažování koeficientů (metoda zde použita)  
Zelená  – uvažování přes Pythagorovu větu 
 
 
 

Tabulka 1. Tabulka koeficientů - výpočet 

 
 

Odchylka 
Chyba  

s násobením 
Chyba  

bez násobeni 
Chyba  

přes Pythagorovu v ětu 
 

  50 2 -29 0,1  
  48 1 -28 0,1  
 a tak dále pokračovat   
  30 -3 -19 0,1  
  28 -4 -18 0,1  

  26 -4 -16 0,1  
 

 24 -4 -15 0,1  

  22 -4 -14 0,1  
  20 -4 -13 0,1  
  18 -4 -12 0,1  
  16 -4 -11 0,1  
  14 -4 -9 0,1  
  12 -3 -8 0,1  
  10 -3 -7 0,1  
  8 -3 -5 0,1  
  6 -2 -4 0,1  
  4 -1 -3 0,1  
  2 -1 -1 0,1  
  0 0 0 0,1  
  -2 0 1 0,1  
  -4 1 3 0,1  
  -6 2 4 0,1  

  -8 2 6 Nemožný výpočet  
  -10 4 7 Nemožný výpočet  
  -12 5 9 Nemožný výpočet  
  -14 7 10 Nemožný výpočet  
  -16 8 12 Nemožný výpočet  

  -18 10 14 Nemožný výpočet  
  -20 13 15 Nemožný výpočet  
 a tak dále pokračovat Nemožný výpočet  
  -48 66 40 Nemožný výpočet  
  -50 71 42 Nemožný výpočet  

 
 
Tabulka ukazuje, že v případě nejhoršího scénáře, je chyba modré metody (metoda koeficientů) až 8 

kroků, 2 cm, ale díky této chybě se zvětšila manévrovatelnost o 1,25 cm na jedné straně a o 0,5 cm 

na druhé, oproti Pythagorově věty. Protože funkce sinus nemá lineární průběh, je funkce sinus 

rozložena na více lineárních částí, v tomto případě na dvě, protože je využívána jen vrchní část 

funkce sinus. U této metody se projevily chyby hlavně na koncích obou intervalů. Jak pro výpočet 

dolního a horního intervalu je použita jiná mez. Chová se klasickou rovnicí přímky: ckxy += , kde 

x je koeficient. Řádky obsahující Nemožný výpočet nelze spočítat, protože by výpočet musel přejít 

z reálné osy na imaginární, což je pro tuto aplikaci naprosto nesmyslné a jen by tento výpočet 
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ztěžoval a zpomaloval výpočet a nepřinesl by zlepšení. Protože pojezd nemůže jezdit libovolně 

na obě strany, je ohraničen z jedné strany paletou (zavření palety do ramen) a z druhé zarážkou, je 

nutné udělat meze, jedná se o meze, které smí výpočetní jednotka dopočítávat bez rizika havárie. 

Funkce sinus nemá lineární průběh, proto je dolní mez menší než větší. Pokud je překročena mez 

zachycení značky, začne stroj jezdit závisle na chybě, buď bude jezdit na „vzdálenost ujetá při 

chybě horní“ nebo na „vzdálenost ujetá při chybě dolní“. Obrázek 6. možné stavy.  

 

 

Obrázek 6. Tabulka mezí 
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4 DOROVNÁVÁNÍ LOGA NA POHLEDOVÉ STRAN Ě 
Dorovnání loga na pohledové straně je stěžejním úkolem této aplikace. Stroj dorovnává balenou 

paletu. Dorovnání se projeví na další paletě, ale částečně je patrné dorovnání i na momentální. 

Vycentrování loga se děje nejen pomocí pojezdu, ale též pomocí brzd na levém i pravém odvíječi. 

Fólie se neustále vychyluje ze středu palety kvůli nerovnoměrnému tlaku přítlaku na pravé a levé 

straně stroje. Vysvětlení je na Obrázek 7.. Příčinně následkový řetězec popisuje příčiny, které 

posléze přechází na následky. Jedná se o velmi efektivní práci při řešení problémů.  

Špatně vystředěná fólie

Špatně zabalená paleta

Reklamace od zákazníka

Pohledové logo nevystřěděné

Větší/menší vzdálenost odmotání

Prav logo nevystředěné

Větší/menší vzdálenost odmotání

Pravé logo detekováno na špatném
místě

Brzdy nesprávně nedobržděni, či
prokluz

Pohledové logo detekováno na
špatném místě

Paleta není správně vystředěna

Paleta špatně položena Paleta je poškozena

Pravý přítlak
větší/menší

Levý přítlak
větší/menší

Tření rohu palety Tření rohu palety

Brzdy nesprávně nedobržděni, či
prokluz

Tlak fólie Tlak fólie

Pojezd  špatně zastaven Pojezd  špatně zastaven

Obsluha nevyndala poškozenou
paletu

Paleta nebyla spravena

Zvedák zvednul paletu špatně
Paleta nebyla doražena k hraně

Vosk větší/menší tloušťku Vosk větší/menší tloušťku

Teplota na rozehřátí vosku byla
nedostatečná

Vosk málo roztavenVosk málo roztaven

 
Obrázek 7. Příčinně následkový řetězec 

 
Element 

událost 

    nežádoucí událost 

Akce 

    příčinná souvislost 
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5 DIAGNOSTIKA A ROZPOZNÁNÍ CHYB  
 
Níže je vysvětlen popis barevné signalizace. Tabulka 2. vysvětluje diagnostiku dle semaforu.  

 

Tabulka 2. Světelná diagnostika stroje 

   

 
Význam 

   Stroj není OK, není připraven na práci 
 

 
 

  Stroj je OK, zapnutý v automatu 
 

 
0,625 Hz 

  Stroj je OK, SST, nebo bez obalové fólie 
 

 
2 Hz 

  Stroj je OK, zapnutý v manuálu 
 

  
2 Hz 

 Značka nebyla chycena 
 

  
10 Hz 

 Hrozí překrytí rohu logem 
 

   Je požadavek na sváření, ale překážka mezi 
rameny nelze zavřít 

X X  
 

 
Chyba stroje 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13

6 VYSVĚTLENÍ UŽIVATELSKÉHO PROST ŘEDÍ  
 
Obrázek 8. základně popisuje orientaci v HMI panelu. Obrázek 9. ukazuje hlavní obrazovku. 

Následující obrázky vysvětlují, jak se ovládají obrazovky.  Křížky místo hodnot jsou zde proto, že 

obrázky jsou pořízeny ze simulátoru.  
 

 

 

Obrázek 8. Základní popis HMI programu 
 

 
Obrázek 9. Úvodní obrazovka 

 
1 – Úvodní obrazovka 
2 – Manuálně - ruční řízení 
3 – Nastavovací menu 
4 – Reset cyklu 
5 – Aktuální chyby 
6 – Historie chyb 

7 – Dopravník auto/ruční řízení 
8 – AV4 auto/ruční řízení 
9 – Start cyklu 
10 – Čas, datum a kontrola připojení displeje 
11 – Aktuální stav stroje 
12 – Animace stroje (softwarové příkazy) 

 

Tlačítka 1,2,3,5 a 6 jsou aktivní při všech nastavení, na všech obrazovkách, a proto budou 

vysvětlena jen na obrázku výše. 
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Obrázek 10. Manuálně - ruční řízení 

 
1 – Dopravník 2 – Fólie překryvu obalová fólie 
 
 
 

 
Obrázek 11. Dopravník 

 
1 – Fólie překryvu obalová fólie 
2 – Zadní dopravník dopředu/dozadu 
3 – Oba dopravníky dopředu 
4 – Oba dopravníky dopředu, start balení 
5 – Zvedák nahoru 

6 – zvedák dolů 
7 – oba dopravníky dozadu 
8 – oba dopravníky dopředu 
9 – Přední dopravníky dopředu/dozadu 
10 - Fólie překryvu obalová fólie 
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Obrázek 12.  Fólie překryvu- obalové fólie 

 
1 – Dopravník 
2 – Fólie překryvu nahoru/dolů 
3 – Přítlak fólie otevření/zavření 
4 – Vrchní fólie oříznutí 

5 – Odvinutí fólie překryvu 
6 – Celý stroj AV4 dopředu/dozadu 
7 – Svářecí hlava otevřít/zavřít 
8 – Dopravník 

  
 
 
 

 
Obrázek 13. Historie chyb 
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Obrázek 14. Aktuální chyby 

 
1 – potvrzení chyby, obsluha bere na vědomí 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 15. Přihlášení 

 
 

Do aplikace je možné se přihlásit buď jako administrátor, či jako uživatel. Administrátor má 

veškerý přístup a může editovat i jiné uživatele, přidávat je, mazat je. Uživatel má práva jen na 

editace sama sebe.  Obrázek 16. zobrazuje, jak vypadá základní nastavení účtu.  



 17

 

Obrázek 16. Editace uživatelů 
 
 
 

 
Obrázek 17. Nastavovací menu 

 
1 – Nastavení obalové fólie 
2 – Nastavení fólie překryvu 
3 – Nastavení proužku fólie 

4 – Kalibrace displeje 
5 – Administrace uživatelů 
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Obrázek 18. 1. Nastavení obalové fólie 

 
1 – 2. Nastavení obalové fólie 
2 – Doba náhřevu obalové fólie 
3 – Doba chlazení obalové fólie 
4 –  Zpožděné stop pro svařovaní (neaktivní) 

5 – Obalové fólie zapnuta/vypnuta 
6 – SST zapnuto/vypnuto 
7 – 2. Nastavení obalové fólie 
 

 
 
 
 

 
Obrázek 19. 2. Nastavení obalové fólie 

 
1 – 1. Nastavení obalové fólie 
2 – Kde se zapíná fén (ohnutí 

fólie přes paletu 
3 – Zpoždění zvedacího stolu 

4 – Řízení brzd zapnuto/vypnuto 
5 – Rovnání pravého loga zapnuto/vypnuto (neaktivní) 
6 – 1. Nastavení obalové fólie 
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Obrázek 20. Nastavení fólie překryvu 

 
1 – Nastavuje čas uvolnění fólie před paletou 

(překryv přes předení část palety) 
2 – Nastavuje čas uvolnění fólie za paletou 

(překryv přes zadní část palety) 
3 – Zpožděné zastavení dopravníku při zvedání 

(nastavení palety na zvedáku) 

4 – Řízení polohy fólie překryvu zapnuto/vypnuto 
(neaktivní) 
5 – Fólie překryvu zapnuto/vypnuto 
 

 
 
 

 

 
Obrázek 21. Nastavení mezí 

 

1 – Nastavuje maximální ujetou vzdálenost 
2 – Nastavuje minimální ujetou vzdálenost 
3 – Koeficienty na sinusovku 
4 – Diagnostika 

5 – Přepnutí na uživatele/plc (řízení přes logo) 
6 – Nastavení při chybě 
7 – Nastavení log 
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Obrázek 22. Nastavení log 

 
1 – Místo, kde by se mělo nacházet logo 
2 – Další ujetá vzdálenost od detekce (dorovnání) 
3 – Celková ujetá vzdálenost (vypočtená hodnota) 
 

4 – Řízení přes řídící algoritmus /přes indukční čidla 
(rovnání loga /pojezd z místa A do místa B) 

5 – Nastavení mezí 
6 – Nastavení při chybě 

 
 

 

 

 
Obrázek 23. Nastavení při chybě 

 
1 – Ujetá vzdálenost při překročení horní meze 
2 – Ujetá vzdálenost při překročení dolní meze 
3 – Čas brzd horní/dolní mez (dle funkce sinus) 
4 – Diagnostika 

5 – Nastavení na středovost loga od normálu (jako moc je 
blbě) 

6 – Nastavení log 
7 – Nastavení mezí 
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Obrázek 24. Diagnostika 

 
1 – Momentální pozice pojezdu (dle encoderu) 
2 – Chtěná poloha pojezdu, bez setrvačnosti 
3 – Reálně ujetá vzdálenost do loga 

4 – Vypočtená vzdálenost do loga 
5 – Různé příkazy (softwarové) 
6 – Minulé umístění loga (bílé místo je to nejaktuálnější) 
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7 DIAGNOSTIKA CHYB P ŘES HMI  PANEL 
Tabulka 3. zobrazuje chyby diagnostikované přes HMI panel. Tabulka obsahuje název chyby a 

vysvětlení chyby.  
 

Tabulka 3. Chyby na HMI panelu 
Název chyby Vysv ětlení 

LOGO JE BLÍZKO Hrozí logo přes hranu.  
LOGO JE DALEKO Hrozí logo přes hranu. 

FÓLIE PŘEKRYVU, KOLIZE S PALETOU  
Odvíječ vrchní fólie se nachází nízko, hrozí střet 
s paletou. 

JE ZAPNUTO SST A BEZ FÓLIE (JEDNO VYPNI) 
Není možné mít zároveň spuštěný program SST a 
program bezobalové fólie. 

KONEC FÓLIE PŘEKRYVU   

Není fólie překryvu, nebo se netočí vodící tyč pro 
fólii (může být špatné čidlo MS32), je požadavek na 
odvíjení fólie, ale déle než 2 s čidlo nezaznamenalo 
změnu na vodící tyči.   

KONEC OBALOVÉ FÓLIE   
Došla obalová fólie, nebo přestalo fungovat jedno 
čidlo na kolébce fólie, déle než 900ms nebylo 
odbržděna kolébka.  

NÍZKÁ TEPLOTA SVÁŘECÍ HLAVY   Rezistor Omron je v chybě, více než 15 s.  
SVAŘOVACÍ RAMENA NELZE ZAVŘÍT Mezi svařovacími rameny je překážka. 
PORUCHA ODŘÍZNUTÍ FÓLIE PŘEKRYVU Řezání fólie trvá moc dlouho, déle než 6 s. 
PORUCHA ODŘÍZNUTÍ OBALOVÉ FÓLIE   Řezání fólie trvá moc dlouho, déle než 15 s. 
PŘEHŘÁTÍ SVÁŘECÍ HLAVY   Přehřátá hlava, či KT31 je rozbitý. 

PŘEKROČENI DOBY DOPRAVNIK DOPŘEDU 1 
Dopravník jel déle, než může, jedná se dopravník 
blíže od plotu, jel více než 60 s. 

PŘEKROČENI DOBY DOPRAVNIK DOPŘEDU 2 
Dopravník jel déle, než může, jedná se dopravník 
dále od plotu, jel více než 60 s. 

PŘEKROČENI DOBY ODVÍJENÍ FÓLIE Vrchní fólie se odvíjí až moc dlouho, více než 25s.  
PŘEKROČENI DOBY POHYBU DOPŘEDU/DOZADU Pojezd dopředu, či dozadu déle něž 25 s.  
PŘEKROČENI DOBY POHYBU VPŘED SVÁŘECÍ 
HLAVY   

Ramena sváření se přibližují až moc dlouho, déle 
než 8 s. 

PŘEKROČENI DOBY POHYBU VZAD SVÁŘECÍ 
HLAVY   

Ramena sváření se oddalují až moc dlouho, déle 
než 8 s. 

PŘEKROČENI DOBY ZVEDANI/KLESANI ZVEDÁKU 
Byla překročena maximální doba zvedáku nahoru a 
dolů, déle než 20 s. 

ROLE OBALOVÉ FÓLIE - ODBRŽDĚNO Role se uvolnila z horního držáku.  

SVÁŘECÍ HLAVA NENÍ V POZICI 
Svářecí hlava je otevřena, zároveň zavřena. Čidla 
MS11 a MS12. 

VÝSTRAHA TLAK VZDUCHU Tlak není ok, SP 26. 

LOGO NEBYLO CHYCENO MOCKRÁT 
Značka nebyla detekována více než 3krát v řadě za 
sebou.  

LOGO NEBYLO CHYCENO 
Značka nebyla detekována během jízdy pojezdu, 
nebo detekována v místě, kde se nemá nacházet. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 23

8 ZÁKLADNÍ OBSLUHA STROJE  
 

Klasický režim  
 

1) Zapnout sváření (náhřev) 
2) Resetovat cyklus 
3) Přepnout do automatu 
 
 
Cyklus: 
a) Vezme paletu od baličky, 
b) jede do stroje, 
c) začne se odvíjet fólie překryvu, 
d) fólie překryvu je uříznuta. 
e) Dojede na zvedák. 
f) Zvedne se zvedák s paletou. 
g) Pokud přijede další paleta od baličky, tak se zastaví na příjezdovém čidle. 
h) AV4 se rozjede a zapne se fén, 
ch) začne se odvíjet obalová fólie, probíhá rovnání a měření loga. 
i) Zastaví se pojezd. 
k) Svářecí ramena k sobě, začne se svářet posléze chladit svár. 
l) Svářecí ramena od sebe, 
m) Dotaz na FG120 zda může poslat paletu. 
n) Pokud: 
ano - pošle paletu, 
ne-čeká na souhlas, poté pokračuje jako v případě ano. 
o) AV4 se vrací na základní pozici. 

 

Bez obalové fólie  
 

SST 

1) Stroj přepnout do manuálního řízení. 1) Stroj přepnout do manuálního řízení. 
2) Musí se vytáhnout fólie pro průjezd palet. 2) Musí se vytáhnout fólie pro průjezd palet. 
3) Přepnout program do režimu bez obalové fólie. 3) Přepnu program do režimu SST. 
4) Resetovat cyklus 4) Resetovat cyklus 
5) Přepnu do automatu. 5) Přepnu do automatu. 
 
 

 

Cyklus: Cyklus: 
a) Vezme paletu od baličky. a) Vezme paletu od baličky. 
b) Dojede mezi svařovací ramena. b) Dojede na zvedák. 
c) Zeptá se FG120 zda-li může poslat paletu. c) Zvedne se zvedák s paletou. 
d) Pokud: 

ano - pošle paletu a je připraven na další   
cyklus,  

ne   - čeká na souhlas, poté pokračuje jako 
v případě ano. 

d) Pokud přijede další paleta od baličky, 
tak se zastaví na příjezdovém čidle. 

 

 e) Pro zmáčknutí tlačítka start cyklu paleta 
sjede dolů, 

 f) dotaz na FG120 zda může poslat paletu. 
 d) Pokud: 

ano - pošle paletu a pokud je na 
příjezdovém čidle paleta, zaveze ji na 
zvedák, pokud není, pošle jen paletu , 

ne-čeká na souhlas, poté pokračuje jako 
v případě ano. 
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9 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA  
 
1. Pro dobrou funkci systému musí tlak být nastaven tak, aby se fólie vždy odvíjely rovnoměrně a 

ne, aby se jedna fólie odvíjela více než druhá. Pokud se bude pohledová strana odmotávat 

například o 5 cm více, než by měla, není schopen systém dorovnat fólii, jelikož nemá 

nekonečně velkou manévrovatelnost na obě strany. Jak systém dorovnal fólii  je viditelné 

během sváření. Je možné dorovnávat o více než 5 cm, ale buď se změní parametr „CHYBA 

ZNAČKY OD NORMÁLU“ (menší schopnost dorovnání), nebo se může změnit parametr ČAS 

BRZD HORNI/DOLNI PŘEKROČENÍ MEZE“, který je schopen při správném nastavení 

přetáhnutí fólie o několik desítek cm.  

 

2. Pokud není značka detekována mockrát za sebou, je nutné čidlo překontrolovat (očistit), 

posunout, či změnit citlivost.  

 

3. Po příkazu pro zastavení pojezdu dojezd jede ještě 16-20 kroků (dle nákladu, hlavně podle 

počtu rolí na pojezdu), v případě změny rychlosti pojezdu je nutné změnit parametry, hlavně 

„další ujetá vzdálenost.“ 

 

4. PLC neumí rovnat jiné fólie, než které mají logo na pohledové straně uprostřed 

 

5. Stroj detekuje sestupnou hranu loga (místo, kde končí potisk a začíná průhledná fólie), pokud 

je fólie poškozena, či špatně natisknuta a stroj se domnívá, že detekuje logo, ale přitom detekuje 

jen chybu loga, tak je nutné stroj přepnout stroj do režimu uživatel a degradovat stroj na 

pojíždění z bodu A do bodu B. Pokud je logo nepravidelně špatně natisknuté, stroj si s tím 

poradí a není nutné ihned přepínat na režim uživatel. 
 

6. Pokud není čas dorovnávat tlak přítlaku fólie (ručně), je možné změnit parametr „CHYBA 

ZNAČKY OD NORMÁLU“, parametr se změní dle toho, zda je potřeba dávat více nebo méně 

fólie.  

 

7. Na startu musí mít encoder hodnotu <-4;0>, obě hodnoty se mohou mírně lišit. Pokud máme 

na startu hodnotu encoderu například 20, je nutné restartovat celý stroj a nastavit encoder na 0 

(automaticky), příčinou takto velké nepřesnosti je výpadek elektrického proudu při cyklu, 

roztrhnutí řetězu atd. 
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8. Stroj cestou vpřed zastavuje na encoder nebo na indukční čidlo, v cestě zpět na indukční 

čidlo (zarážka). 

 

9. Systém pro dorovnávání fólie se nijak nerestartuje, jen se zapíná a vypíná 

 

10. Celková délka by měla být neměnná, vychází z nastavení obsluhy baličky (výsledná dráha bez 

chyby je 653-656 kroků), nejedná se celkovou vypočtenou! Odchylka až 4 kroky je způsobena 

nedokonalým zabrzděním, většinou je odchylka do 1 kroku (2,5 mm). Encoder není resetován 

programem. Nejedná se délku dopočtenou, ale o délku, kdy je logo zcela dobře na svém místě.  

 

11. Chyby („FÓLIE JE BLÍZKO, FÓLIE JE DALEKO“) je nutné v menu alarmů potvrdit (vyrušit, 

FÓLIE OK). Hlášení, že nebyla chycena značka, se zobrazuje jen do další palety (vždy je vidět 

jen pro aktuální paletu).  

 

12. Při vypnutí obalové fólie přestane dávat i fólii překryvu, stroj musí být v automatu, a pokud se 

stane něco neočekávaného, stačí reset cyklu. Paleta se rozjede a je přebrána (FG120) při držení 

tlačítka, při kterém v automatu začne balící proces, tlačítko v menu dopravníků (pokud 

nezačne dopravník jet, nemá povolení od stroje FG120), je vhodné před počátkem balení 

RESETOVAT CYKL  (vytištění pamětí). Pokud se nevykoná reset, je možná chyba v prvním 

cyklu, například v odejmutí palety baličce. Pokud se potřebuje pozastavit funkce, stačí přepnout 

jeden automat na ruční a pro opětovné spuštění opět sepnout do automatu, automaticky se 

naváže na cyklus.  
 

13. Během vypnuté obalové fólie je možné jezdit manuálně dopravníky a zvedákem, odříznout 

vrchní fólii, pohybovat s rameny a jezdit pojezdem, stroj musí být v manuálním režimu.  

 

14. Pro pokles zvedáků a pokračování cyklu se zmáčkne tlačítko START CYKLU . Před započetím 

prvního cyklu SST je dobré RESETOVAT CYKLUS , z důvody vytištění paměti.  

 

15. Tlačítko START CYKLU  (pokračování v balení) při SST je VHODNÉ  mačkat jen v případě, 

že máme na dopravníku max. 2 palety a žádné nečekají na odbavení. 3 palety na dopravníku 

může program špatně vyhodnotit. 

 

16. Během SST je možné jezdit manuálně dopravníky a zvedákem, odříznout vrchní fólii, 

pohybovat s rameny a jezdit pojezdem, stroj musí být v manuálním režimu.  
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17. Není možné mít vypnutou obalovou fólii a zároveň zapnuté SST.  

 

18. AV4 se nevypíná! Jen se vypíná ohřev sváření, vypnutím se přeruší spínání teploty (řídicí 

prvek sice indikuje snahu o ohřev), ale neroste teplota (po vypnutí klesá, postupně 

poklesne na teplotu okolí).  

 

19. Parametr „ČAS BRZD HORNÍ/DOLNÍ P ŘEKROČENÍ MEZE“  aktivuje jednu brzdu 

(levá, pravá) a na druhé straně brzdu deaktivuje. V případě velkého času hrozí přetrhnutí fólie 

(extrémní případ), ale hrozí až moc velké srovnání, přetáhnutí fólie o více, než je žádáno. 

Parametr vlastně definuje čas přesunování fólie před hrany paletu. Čas se odpočítává od doby 

nebrzdění dané fólie.  

 

20. Pokud se změní nastavená vzdálenost očekávané značky či další ujetá vzdálenost, tak v menu 

nebude vidět změna (je zde staré číslo), PLC už počítá s novou hodnotou, ale zobrazuje starou, 

pro zobrazení nové stačí vypnout a zapnout (zapnout a vypnout) tlačítko řízení pomoci PLC (či 

uživatele). 
 

 

21. Pokud není chyceno logo, stroj automaticky jede na vzdálenost, jako kdyby byla chycena 

značka správně.  

 

22. Chybová hláška „ZNAČKA NEBYLA CHYCENA“ má dva významy, buď nebyla chycena 

vůbec, nebo byla chycena až po příkazu pro zastavení pojezdu (mohla být chycena při jízdě, ale 

už byl dán povel pro zastavení, dojezd jede ještě kolem 4-5 cm po příkazu). Druhá varianta je 

možná jen v případě špatně vytisknutých log na fólii.   

 

23. Varování „FÓLIE JE BLÍZKO“, nebo „FÓLIE JE DALEKO“ znamenají, že hrozí logo přes 

roh palety, nebo se už tak stalo. Stroj není vypnut v případě této chyby.  

 

24. Vždycky je počítaná poslední sestupná hrana, pokud je logo zebrového typu a poslední 

„neprůhledná“ část loga je správně, je dobře dopočítaná i chyba a posléze všechny ostatní 

parametry.  

 

25. Logo se detekuje jen ±25 cm od místa, kde by se mělo nacházet. Pokud se logo nachází jinde, 

než je tato vzdálenost, systém logo nezachytí a situaci vyhodnotí jako nechycené logo.  
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26. Parametry „VZDÁLENOST UJETÁ PŘI PŘEKROČENÍ DOLNÍ MEZE“ a 

„VZDÁLENOST UJETÁ PŘI PŘEKROČENÍ HORNÍ MEZE“ určují vlastně maximální a 

minimální dráhu pojezdu. 

 


