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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na řízení šaržových procesů na bázi receptur. Jejím cílem 
je vytvořit filozofii řízení vsádkových procesů s využitím programovacích jazyků SCL a 
CFC. V teoretické části je stručně popsána automatizace výroby a vysvětlen princip 
řízení vsádkových procesů na bázi receptur podle standardu S88. Poslední část obsahuje 
návrh koncepce takovéhoto řízení bez použití dávkově orientovaných systémů typu 
Batch. 
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Abstract 

The thesis is focused on the control of batch processes on recipe basis. The objective of 
this thesis is to create a philosophy of control batch processes using programming 
languages SCL and CFC. In the theoretical part of the work, the automation of 
production are explained and the principles of the control of batch processes based on 
recipes in accordance with standard S88 are described. In the last part there is a draft 
concept of such a procedure without the use of batch-oriented type systems like Batch 
is. 
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ÚVOD 
V současné době klade ekonomická situace zvýšené nároky na snižování nákladů 
spojených s výrobou. Jedním ze způsobů jak toho docílit, je používání vsádkových 
procesů. Vsádková výroba díky své modulární struktuře umožňuje mnohem lépe 
vyžívat možnosti výrobního zařízení. Stejné zařízení lze využívat pro širokou škálu 
výrobků v dané oblasti. Zavádění vsádkových technologií je však často spojeno 
s relativně vysokými pořizovacími náklady, které především v menších, ale často i ve 
středně velkých, firmách znemožňují tento druh řízení nasazovat. Protože 
nezanedbatelnou část z těchto nákladů tvoří i nákladné softwarové vybavení pro řízení 
vsádkové výroby, je třeba i zde hledat levnější alternativy. 

Cílem této práce je vytvoření platformy pro řízení vsádkových procesů na bázi 
receptur pro SIMATIC S7 300/400 v jazyce SCL a CFC. Standard ISA S88 byl 
primárně navržen jako standard pro používání programů typu „batch“ (Simatic Batch, 
InBatch apod.). Tyto programy pracují na operátorské stanici až do úrovně fází, které 
řídí činnost modulů equipment modul a control modul vytvořených v PLC. Tím je 
umožněno převést tvorbu vlastních receptur (respektive programování) z PLC do 
operátorské stanice a zpřístupnit ji technologům a procesním inženýrům, kteří 
problematiku výroby (procesu) tvoří a znají ji nejlépe. 

Tato práce přenáší do PLC i tu část, která obvykle pracuje v PC, přičemž zachovává 
základní výhodu programů typu „batch“. Umožňuje vytvářet (programovat) recepturu 
v PC technologům a procesním inženýrům. Hotová receptura je poté přenesena do PLC, 
kde její zpracování řídí v rámci této práce vyvinuté řídící jádro. 

Výsledný projekt by tedy měl (podobně jako Simatic Batch) provádět uživatelem 
vytvořený technologický postup s ohledem na parametry konkrétní receptury. Cílem 
práce není vytvořit nástroj pro tvorbu receptů,  reportů a archivaci dat. Tyto části 
spadají do nadřazeného systému (vizualizace). 
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1 AUTOMATIZACE VÝROBY 
Výrobní technologie můžeme rozdělit na tři základní typy. Diskrétní výrobu, 
kontinuální výrobu a vsádkově orientovanou výrobu. Vsádková výroba bývá také 
označována anglickým slovíčkem batch, případně dalšími českými ekvivalenty dávková 
nebo šaržová výroba. 

1.1 DISKRÉTNÍ VÝROBA 

Diskrétní výroba je taková výroba, při níž vznikají jednotlivé kusové výrobky. 
Typickými představiteli takové výroby jsou automobilky, ale můžou to být i jiné 
výrobní linky, případně různé lisy a další zpracovatelské stroje.  

1.2 KONTINUÁLNÍ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE 

Kontinuální výroba je taková výroba, která probíhá nepřetržitě bez přerušování. Na 
vstupu je zajištěn trvalý tok materiálu, na výstupu dostáváme nepřetržitý proud 
výrobků. Dobrým příkladem takové technologie je výroba obalového skla ve sklárně. 
Na vstupu tavící vany je průběžně doplňovaný zásobník připravené tavné směsi. Ta se 
sype do tavící vany, z jejíhož opačného konce odtéká roztavené sklo. Proud skla potom 
natéká do forem, kde se vytvaruje a ochladí.  

 

 
Obr. 1: Zjednodušený příklad kontinuálního  procesu 
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Hotové výrobky jsou na pasech dále ochlazeny a pokračují až do balící jednotky. 
Z hlediska projektu bývají kontinuální výrobní technologie oproti vsádkovým  až 

několikanásobně jednodušší. Nevýhodou je však téměř nulová flexibilita. I relativně 
malé změny ve výrobě se realizují poměrně obtížně a přechod na jiný typ výrobku 
obvykle vyžaduje vyměnit celou výrobní linku. 

1.3 VSÁDKOVĚ ORIENTOVANÉ VÝROBNÍ 

TECHNOLOGIE 

Vsádková výroba se nejčastěji používá v chemické výrobě, ale také ve farmacii, 
potravinářství a dalších výrobních odvětvích. Na rozdíl od kontinuální výroby, která 
souvisle a nepřetržitě přetváří vstupní suroviny na výstupní produkt, probíhá vsádková 
výroba v určitých dávkách. Velikost dávky bývá obvykle omezena velikostí nějakého 
kontejneru nebo nádrže. Takovou nádrží může být např. reaktor, váha nebo zásobník na 
meziprodukt, případně na hotový výrobek. Vlastní výroba probíhá v dílčích, předem 
určených, technologických krocích. 

 

 
Obr. 2: Zjednodušený příklad vsázkového procesu 

 
Jako příklad dávkového procesu nám poslouží výroba pryskyřice. V prvním kroku jsou 
nejprve do reaktoru naváženy suroviny kapalné fáze. Dalším krokem je ohřev na určitou 
procesní teplotu. Po ohřevu jsou do reaktoru přidány suroviny pevné fáze. Následuje 
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další ohřev na reakční teplotu. Poté proběhne míchání, které trvá po nastavenou dobu 
reakce. Na konec proběhne ochlazení a vypuštění do zásobníku produktu. Získáme tak 
najednou množství produktu odpovídající kapacitě reaktoru a poté můžeme znovu celý 
proces opakovat.  

Největší výhodou vsádkové výroby je především to, že stejnou výrobní linku lze 
využít na výrobu různých produktů podle aktuálních požadavků trhu. Snadno lze 
modifikovat stávající výrobu a rozšiřovat výrobu o výrobky nové. To vše vede k 
ekonomickým úsporám investičních nákladů.  
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2 ŘÍZENÍ VSÁDKOVÝCH PROCESŮ 
PODLE ISA S88 

Aby u vsádkových výrobních procesů bylo možné dostatečně libovolně měnit výrobní 
programy,  musí řídící systém obsahovat vsádkově orientované řídící funkce. Standard 
S88 (ANSI/ISA-88.01-1995) specifikuje terminologii a modely pro vsádkové procesy. 
V těchto modelech jsou vyráběné produkty odděleny od procesů, které tyto produkty 
vytváří. Standard podporuje flexibilitu řízení pomocí receptur.  Definuje také směrnice 
pro jejich tvorbu a specifikuje datová rozhraní. 

Norma neurčuje jak přesně má vypadat software nebo jaká zařízení a postupy se 
mají používat. Spíše se snaží zprostředkovat nasbírané znalosti a zkušenosti k jejich 
návrhu a tím docílit lepšího využívání receptur pro potřeby zákazníků. 

Obecné informace obsažené v normě S88 se neomezují striktně na vsázkovou 
výrobu, ale mohou být využity i pro návrh řízení kontinuálních a také diskrétních 
procesů. 

2.1 Základní koncepce modelů výroby 

Norma S88 definuje tři základní modely pro vsádkové procesy.  Procení model, fyzický 
model a procedurální řídící model. Tyto procesy jsou pak mezi sebou propojeny 
vzájemnými vazbami. 

2.1.1 Procesní model 

Definuje celý proces z hlediska jednotlivých procesních akcí, ale neváže se na žádná 
konkrétní zařízení. Procesní model obsahuje celkem čtyři úrovně akcí. Hierarchie jejich 
uspořádání je na následujícím obrázku. 

 

 
Obr. 3: Procesní model podle ISA S88 
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Proces – nejvyšší úroveň děje. Výsledkem procesu je konečný produkt. Proces určuje 
všechny procesní operace. Definuje jaké operace je třeba provést se vstupními 
surovinami, abychom získali výsledný produkt. Příkladem procesu může být např. 
výroba barev nebo pryskyřic. 

 
Procesní stupeň - je částí procesu výroby. Proces se obvykle skládá z několika 
procesních stupňů, které se mohou provádět nezávisle. Takovým stupněm může být 
např. příprava směsi pro další výrobu. 

 
Procesní operace – obvykle hlavní procesní činnost. Výsledkem procesní operace je 
zpravidla chemická nebo fyzikální změna zpracovávaných surovin. Dobrým příkladem 
procesní operace je reakce v reaktoru. 

 
Procesní krok - nejmenší procesní akce. Kombinace procesních kroků, tvoří procesní 
operaci. Příkladem procesních kroků je dávkování surovin nebo ohřev směsi na danou 
teplotu. 

2.1.2 Fyzický model 

Fyzický model pohlíží na výrobu z hlediska podniku, závodu, provozu, provozního 
souboru, jednotky, zařízení a řídících modulů. Model má celkem sedm úrovní. První tři 
se využívají spíše k ekonomickým aspektům. Pro účely řízení jsou důležité nejnižší 
čtyři úrovně v této hierarchii. Jsou specifické pro konkrétní řízení výroby a obsahují 
vazby na ostatní dva modely. Celý model je zobrazen na Obr. 4:. 

 

 
Obr. 4: Fyzický model podle ISA S88 
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Podnik - sestává z několika samostatných závodů, které mohou být v jedné nebo více 
různých lokalitách. Podnik v těchto závodech organizuje a koordinuje výrobu v jedné 
nebo více lokalitách. 

 
Závod - je ustanoven podnikem. Závod je fyzické, geografické nebo logické seskupení 
jednotlivých provozů. 

 
Provoz - je částí závodu. Provoz je fyzické, geografické nebo logické seskupení, které je 
stanoveno v rámci lokality. 

 
Provozní soubor - logické seskupení zařízení výrobních jednotek, potřebných k výrobě 
jedné nebo více vsázek. Označuje se také jako výrobní linka.  

 
Jednotka - skupina zařízení a řídících modulů, ve kterých je realizována jedna nebo více 
procesních úkonů. Jedna jednotka zpravidla zpracovává pouze jednu vsázku. 

 
Zařízení - se obvykle skládá z vlastního technologického zařízení a řídících modulů. 

 
Řídící modul - seskupení čidel, akčních členů a dalších zařízení, které tvoří jednu 
jednotku.  

2.1.3 Procedurální řídící model 
Z hlediska řízení je to nejdůležitější model. V diskrétní ani v kontinuální výrobě se 
nevyskytuje.  Procedurální řízení je charakteristické právě pro vsádkové výroby. Právě 
jeho pomocí je na technologickém zařízení prováděno vsádkové zpracování. 

Celý proces se skládá z jednotlivých procesních prvků, které jsou spojeny v 
hierarchickém uspořádání. Toto uspořádání zahrnuje proceduru, jednotkovou 
proceduru, operaci a fázi a je znázorněno na následujícím obrázku. 

 
Obr. 5: Procedurální řídící model podle ISA S88 
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Procedura - nejvyšší úroveň řízení, která definuje strategii pro výrobu vsádky. 
 

Jednotková procedura - skládá se z několika operací, které uskutečňují výrobní proces. 
Tento proces je prováděn v jednotce. 
 
Operace - definuje větší procesní sekvenci, která obvykle převádí zpracovávané látky z 
jednoho chemického nebo fyzikálního stavu do druhého.  
 
Fáze - nejmenší element procedurálního řízení, který může mít za následek jeden nebo 
více řídících příkazů nebo akcí. 

2.1.4 Vzájemné vazby mezi modely 

Jednotlivé modely jsou vzájemně propojeny logickými vazbami. Propojení mezi 
jednotlivými částmi modelů je znázorněno na obr. 6. 

 
Obr. 6: Vzájemné vazby mezi modely podle ISA S88 
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Procedurální řízení je zpravidla vykonáváno na základě informací obsažených v 
řídící receptuře.  

Hlavním a určujícím prvkem pro výrobu požadovaného produktu je procedura. Ta 
obsahuje posloupnost všech nezbytných operací souvisejících s výrobou. Zpravidla je 
určena recepturou, která definuje proceduru potřebnou pro vyrobení určitého množství 
produktu. Receptura se vytváří v souladu s modelem procesu, který obsahuje informace 
o jednotlivých výrobních zařízeních. Výrobní zařízení mohou být snadno přeskupena a 
řídicí systém rekonfigurován tak, aby bylo možné vyrábět různé, často i značně odlišné 
vsádky. 

2.2 Receptury 

Výroba jednotlivých produktů se řídí recepturou. Receptura musí obsahovat minimálně 
takové množství informací, aby byly jednoznačně vymezeny požadavky na výrobu 
konkrétního produktu. Norma ISA S88 definuje hierarchii čtyř různých úrovní receptur. 
Jsou to obecná receptura (general recipe), místní receptura (site recipe), hlavní receptura 
(master recipe) a řídící receptura (control recipe). Receptury jsou definovány postupně 
od nejobecnější po nejkonkrétnější tak, jak je znázorněno na následujícím obrázku. 

 

 
Obr. 7: Hierarchie receptur podle ISA S88 

 

2.2.1 Obecná receptura (general recipe) 

Obecná receptura (bývá označována také jako generální receptura) je podniková 
receptura nezávislá na konkrétním místě a vybavení. Definuje obecné informace o 
požadovaném vybavení, surovinách a technologickém postupu. Tuto recepturu obvykle 
vytváří hlavní technolog podniku. 
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2.2.2 Místní receptura (site recipe) 

Místní recepturu zpravidla odvozuje provozní technolog závodu. Obsahuje už 
informace, které jsou specifické vzhledem k možnostem daného závodu. Konkretizuje 
obecnou recepturu tak, aby byla použitelná pro typ instalovaného zařízení a využívala 
dosažitelné suroviny.  

2.2.3 Hlavní receptura (master recipe) 

Hlavní receptura je již přizpůsobena danému zařízení. Je odvozena z místní receptury a 
obsahuje technologický postup výroby daného produktu a požadavky na zařízení. Díky 
omezením plynoucím z lokálních výrobních možností, může být tvorba této receptury 
značně obtížná. Tato receptura může být navržena pro práci s prakticky jakýmkoliv 
zařízením které je v daném místě k dispozici. 

2.2.4 Řídící receptura (control recipe) 

Řídící receptura je nekonkrétnější druh receptury. Je odvozena z hlavní receptury. 
Definuje výrobu konkrétní vsádky. Obsahuje podrobné informace o množství použitých 
surovin a specifikuje veškeré technologické parametry pro výrobu dané šarže. 

2.2.5 Náležitosti receptur 

Pro naše účely budou  důležité dvě nejnižší úrovně receptury, které se využívají pro 
vlastní řízení - tedy hlavní a řídící receptura.  

Oba typy receptur by měly obsahovat hlavičku, formuli, požadavky na řízení, 
proceduru receptury a případně další údaje. 
 
Hlavička – obsahuje především administrativní informace. Zejména je to název a číslo 
receptury, její autor, datum vytvoření receptury a další podobné údaje. 
 
Formule – obsahuje zejména seznam vstupních surovin včetně potřebného množství. 
Dále obsahuje informace o hotovém produktu (případně meziproduktu) a údaje o 
parametrech procesu (např. tlak, teplota apod.). 
 
Požadavky na zařízení – zde je uvedeno jaká zařízení mohou být pro danou recepturu 
využita.  
 
Procedura receptury – určuje postup provádění receptury. Definuje jednotlivé prvky 
procedurálního řízení. 
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Další údaje – zde mohou být obsaženy jakékoliv ostatní informace související s danou 
recepturou. 
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3 KONCEPCE PROGRAMU PRO ŘÍZENÍ 
VSÁDKOVÉ VÝROBY 

Program pro řízení se bude skládat z několika částí. První částí je návrh a definice 
datového rozhraní pro popis receptury včetně vlastního technologického postupu 
výroby. Takovýto popis se označuje jako procedura receptury. Další částí je datové 
rozhraní pro další parametrizaci této hlavní receptury, tedy řídící receptura pro 
konkrétní výrobek. Hlavní částí projektu je vytvoření programového jádra, které bude 
podle informací obsažených v řídící receptuře ovládat celou technologii. Poslední částí 
je monitorování procesu a bilance dat, která sbírá jednotlivé údaje o průběhu výroby a 
dává je k dispozici nadřazenému systému (zpravidla vizualizaci). 

3.1 DATOVÉ ROZHRANÍ 

Datové rozhraní musí obsáhnout veškeré náležitosti receptury, tedy hlavičku, formuli, 
požadavky na řízení, proceduru receptury a další údaje. Většina informací obsažená 
v datovém rozhraní může mít z hlediska datové paměti statický charakter. Nejsložitější 
částí bude procedura receptury, která vzhledem ke své variabilitě musí být dynamická. 
Uložení procedury musí obsahovat členění podle procedurálního řídícího modelu, tedy 
na jednotkové procedury, operace a fáze včetně jejich vzájemných vazeb. Velikost 
receptury bude závislá především na složitosti výroby, kterou bude popisovat. 

3.1.1 Procedura receptury (technologický postup) 

Procedura receptury se tedy skládá z jednotkových procedur, které se skládají 
z jednotlivých operací. Každá operace sestává z fází, které jsou už pevně nadefinovány 
v řídícím systému (např. navažování suroviny, ohřev reaktoru, atd.). Zároveň musí 
obsahovat vzájemné vazby mezi těmito fázemi (obvykle podmínky pro přechod mezi 
jednotlivými fázemi). Všechny tyto prvky se mohou nacházet v několika různých, 
předem definovaných stavech. Tyto stavy mohou nabývat hodnot PŘIPRAVENO, 
CHOD, POZASTAVENO, DOKONČENO. O stavu, ve kterém se daný prvek nachází, 
informují vnitřní příznaky, které jsou k dispozici technologickým vazbám a také 
nadřazenému systému. 

Procedura receptury musí dále definovat propojení na konkrétní jednotky a jejich 
prostřednictvím na jednotlivá technologická zařízení (motory, ventily...).  

3.1.1.1 Fáze (technologické kroky) 

Technologické kroky jsou předem připravené podprogramy. Každý takový podprogram 
bude řešit jeden konkrétní, předem daný, dílčí úkon. Rozsah jednotlivých podprogramů 
bude různý dle složitosti řešeného úkonu. Každá instance podprogramu musí být 
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pomocí parametrů svázána se zařízením nebo zařízeními, se kterými bude pracovat. 
Pokud podprogram pro svou práci potřebuje nějaké externí informace, musí být 
specifikován jejich zdroj. Takových zdrojů může být hned několik. Zdrojem může být 
informace od jiného technologické zařízení a to buď analogová (např. teplota prostředí)  
nebo diskrétní (např. stav zapnuto). Dále může být zdrojem informace konstanta nebo 
receptura.  
V rámci projektu budou vytvořeny nejběžnější technologické kroky jako je navažování 
surovin, dávkování surovin průtokoměrem, ohřev na definovanou teplotu, doba reakce 
apod. 

3.1.1.2 Vazby mezi kroky 

Aby mohl technologický postup správně pracovat, musí se jednotlivé kroky nějakým 
způsobem řetězit.  K tomu slouží vazby. Vazba se automaticky vkládá mezi každé fáze, 
operace a jednotkové procedury. Všechny vazby vždy spojují předchozí a následující 
krok podle požadované topologie definované v technologického postupu. Kroky lze 
spojovat paralelně, sériově i zpětnovazebně. Každá vazba dále může obsahovat jednu 
nebo více podmínek, jejíchž splnění je nutné pro přechod do následujícího kroku.  

3.1.1.3 Parametry 

Procedura receptury musí kromě konkrétního technologickým postupu obsahovat také 
veškeré parametry v tomto postupu definované (zpravidla se jedná o množství surovin, 
ale také třeba požadovaný tlak, teplotu, dobu míchání, dobu reakce nebo čas výdrže na 
teplotě). 

3.2 ŘÍZENÍ PROCESU  

Celý proces bude řízen výkonným jádrem. Toto jádro je hlavní částí projektu a bude 
zrealizováno v jazyce SCL. Jádro bude provádět uživatelem vytvořenou recepturu 
respektive proceduru receptury a všechny související činnosti. Nejprve načte data 
procedury z datového rozhraní receptury. Tyto informace budou postupně zpracovávány 
a na jejich základě se budou provádět jednotlivé jednotkové receptury a operace, které 
budou parametrizovat a spouštět dílčí technologické fáze podle definovaných vazeb.  

3.3 MONITOROVÁNÍ PROCESU A BILANCE DAT 

O monitorování procesu se bude starat výkonné jádro spolu se zákaznickými rutinami 
navrženými vždy pro konkrétní technologii. Sbírány budou veškeré údaje, které budou 
souviset s  parametry výroby definovanými v receptuře (např. navážky surovin, 
dosažené teploty nebo doby reakcí). Údaje budou uloženy do datového rozhraní pro 
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archivaci nadřazeným systémem tak, aby bylo možné zpětně vyhodnotit průběh celé 
receptury. 
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4 REALIZACE PROGRAMU PRO ŘÍZENÍ 
VSÁDKOVÉ VÝROBY 

Tato kapitola se věnuje vlastní realizaci programu řízení. V následujících podkapitolách 
jsou navrženy a popsány jednotlivé části programu pro řízení vsádkových procesů. 

4.1 Struktura programu 

Celý program sestává z několika částí. Hlavní součástí programu je výkonné řídící jádro 
(dále jen jádro), které pracuje s vlastní recepturou. Toto jádro je vytvořeno v jazyce 
SCL ve formě funkčního bloku. Při použití pro řízení technologie se vloží jedna 
instance jádra do vytvářené aplikace. Např. do chartu v CFC. Jádro lze ovládat pomocí 
jednoduchého interface definovaného vstupními proměnnými funkčního bloku. Je 
možné použít příkazy pro spuštění, pozastavení či ukončení provádění receptury. 

Jádro při zpracování receptury vyhodnocuje bloky podmínek a podle nich poté 
provádí buď přímé akce (nastavení proměnných v ŘS) nebo volá speciální zákaznické 
funkce. S jejich pomocí jádro vnitřně komunikuje s technologií. Tyto funkce jsou 
vytvořeny pro konkrétní potřebu a pro konkrétní možnosti dané technologie. 

Základem těchto funkcí je funkce RT_MAIN (FC200), která v sobě obsahuje volání 
všech dalších zákaznických funkcí. O tom, která funkce je fyzicky zavolána, rozhoduje 
kód bloku, který je obsažen v odpovídajícím bloku receptury a který je funkci 
RT_MAIN předáván spolu se stavem daného bloku a především s ukazatelem na adresu 
právě prováděného bloku v rámci receptury. Tato adresa umožňuje zákaznický funkcím 
získávat další data z prováděného bloku a současně do bloku vracet informace o stavu 
provádění za účelem bilance. 

V rámci tohoto projektu byly pro účel demonstrace funkce jádra vytvořeny některé 
základní zákaznické funkce. Tyto funkce provádějí některé běžné technologické 
operace. Jsou jim vyhrazena čísla funkcí od FC211. Všechny funkce jsou shrnuty 
v následující tabulce. 

 

 
Obr. 8: Seznam zákaznických funkcí 
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4.2 Popis funkce jádra 

Pokud je receptura spuštěna, výkonné jádro ji postupně prochází recepturou a podle 
stavu jednotlivých bloků (fází) tyto provádí. Celá receptura je standardně uložena 
v DB10, ale to může být podle potřeby dané aplikace jednoduše změněno. 

Před prvním  spuštěním receptury (tedy při přechodu receptury ze stavu připraveno 
do stavu chod) se nejprve celá receptura postupně projde a do pomocných polí se uloží 
adresy stavů všech podmínkových i výkonných bloků (fází). Tyto informace jsou 
ukládány z důvodu rychlejší práce s recepturou (zejména s odkazy na jednotlivé 
podmínky), tak aby nebyl zbytečně zatěžován řídící systém. 

Při vlastním provádění receptury už prochází jádro pouze jednotlivé podmínkové a 
výkonné bloky. Nejprve se vyhodnotí stav všech podmínek. Receptura vždy musí 
obsahovat podmínky odvozené z její vlastní topologie a zároveň může obsahovat 
uživatelem dané podmínky spouštění nebo ukončování jednotlivých bloků. 
Vyhodnocený stav je vždy uložen do stavu bloku pro následné použití při dalším 
zpracování. Celkový počet všech podmínkových bloků v receptuře je omezen na 1000 
(přičemž každý takový blok může obsahovat více podmínek), ale toto číslo může být 
dle potřeby jednoduše zvýšeno. V rámci tohoto projektu byly vytvořeny pouze 
podmínkové bloky funkcí OR a AND, do jádra lze ovšem jednoduše doplnit i další typy 
podmínek, případně jejich kombinace. Podrobná funkce jednotlivých typů 
podmínkových bloků bude lépe zřejmá u popisu jejich datového pozadí, který následuje 
dále v textu. 

Po vyhodnocení všech podmínek se postupně prochází všechny fáze. V případě, že 
je daná fáze připravena ke spuštění (tj. není pozastavena, ukončena nebo již v chodu) a 
zároveň jsou splněny podmínky pro její spuštění, je daná fáze převedena do stavu chod. 
Splněním podmínek se rozumí jednak splnění podmínek daných topologií receptury 
(zpravidla ukončení předchozího bloku, ale může jít také o dokončení více bloků či jen 
některého z několika bloků) a zároveň splnění všech eventuálních uživatelských 
podmínek. Jádro poté volá pravidelně odpovídající zákaznickou funkci prostřednictvím 
funkce RT_MAIN. Pokud je daná fáze ve stavu chod, vstupní podmínky se dále 
nevyhodnocují. Namísto toho se vyhodnocuje podmínka ukončení. Při jejím splnění je 
provádění dané fáze ukončeno bez ohledu na to, jestli úspěšně dokončila požadovanou 
činnost, či nikoliv. Následně je zavolána odpovídající zákaznická funkce se stavem fáze 
nastaveným na „dokončeno“, tak aby fáze správně ukončila činnost alokovaných 
zařízení. 

Podobně jsou zákaznické funkce jednotlivých fází volány při změně stavu receptury 
nebo změně stavu jednotlivých bloků do stavu „pozastaveno“ nebo „ukončeno“. 



 28 

4.3 Popis zákaznických funkcí 

K praktickému využití jádra pro řízení technologie je nutné systém doplnit o tzv. 
zákaznické funkce. Předem naprogramované fáze, které jsou napsány pro konkrétní 
technologické zařízení a požadované technologické postupy. Samotné jádro by se 
s ohledem na blok přímých akcí dalo také pro řízení použít, ale taková práce by byla 
neefektivní. Takto vytvořené receptury by nutně byly velice komplikované. 

Následující funkce byly vytvořeny především pro potřebu demonstrační aplikace, 
ale také jako jakýsi všeobecný průřez nejběžněji používanými technologickými 
postupy. 

4.3.1 Dávkování kapalných surovin 

Tato funkce umožňuje dávkovat kapalné suroviny do reaktoru. Parametrem funkce je 
číslo dávkované suroviny a číslo cílového reaktoru. Podle čísla suroviny je ovládána 
klapka u odpovídající nádrže a podle čísla reaktoru patřičná napouštěcí klapka do 
reaktoru. Klapky jsou ovládány v závislosti na proleklém množství instalovaným 
hmotnostním průtokoměrem. Funkce je ukončena po nadávkování požadovaného 
množství a všechny použité klapky jsou uzavřeny. 

4.3.2 Navažování sypkých surovin 

Funkce navažování surovin dostává stejné parametry jako dávkování kapalných 
surovin. Navažování předpokládá klasické tenzometrické váhy. Podle čísla suroviny řídí 
spínání dopravníků z navoleného sila do odpovídající váhy. Podle čísla reaktoru se řídí 
vypouštění váhy do zvoleného reaktoru. Funkce je ukončena po dokončení vypouštění 
váhy. Všechny zúčastněné dopravní cesty jsou zastaveny. 

4.3.3 Míchání reaktoru 

Parametrem míchání reaktoru je číslo reaktoru a doba míchání. Číslo reaktoru určuje 
jaké se bude pouštět míchadlo. Funkce je ukončena po uplynutí navolené doby míchání. 
Pokud je nastavena doba míchání na hodnotu nula, míchání bude pokračovat trvale. 
Funkci bude možné ukončit pouze externí podmínkou uvedenou v receptuře 
bezprostředně za blokem míchání. Po ukončení míchání bude odpovídající míchadlo 
zastaveno. 

4.3.4 Ohřev reaktoru 

Ohřev reaktoru je parametrizován číslem reaktoru, cílovou teplotou, maximální 
rychlostí nárůstu teploty a maximální dobou ohřevu. Funkce zajišťuje otevírání 
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patřičného ventilu na parním rozdělovači. Funkce je ukončena po dosažení požadované 
teploty. Ventil je po skončení ohřevu uzavřen. 

4.3.5 Výdrž na teplotě 

Udržuje požadovanou teplotu po nastavenou dobu. Podle potřeby otevírá patřičný ventil 
na parním rozdělovači. Funkce výdrže na teplotě je ukončena po uplynutí požadované 
doby výdrže na teplotě. Po jejím ukončení je ventil ohřevu uzavřen. 

4.3.6 Chlazení reaktoru 

Chlazení reaktoru je z principu velmi podobné ohřevu. Parametry jsou stejné, tedy číslo 
reaktoru, cílová teplota, maximální rychlost nárůstu teploty a maximální dobou ohřevu. 
Jediným rozdílem je, že funkce otevírá odpovídající ventil s chladící vodou. Po 
ukončení chlazení je chladící ventil uzavřen. 

4.3.7 Vypouštění reaktoru 

Parametrem vypouštění reaktoru je číslo vypouštěného reaktoru a číslo cílového 
zásobníku produktu. Funkce zajistí nastavení trasy z navoleného reaktoru do vybraného 
zásobníku a po úplném vypuštění reaktoru se ukončí. Všechny použité ventily na trase 
jsou poté uzavřeny. 

4.4 Součásti receptury 

V této podkapitole je popsána datová struktura receptury a popis datového rozhraní pro 
zařízení. Receptura se skládá z několika bloků (částí). Z hlavičky, formule, požadavku 
na zařízení, procedury a případně dalších údajů. 

4.4.1 Hlavička 

Hlavička obsahuje především administrativní údaje. 
 

Název pole 
Relativní 
adresa 

pole 

Délka pole 
v bytech 

Číslo receptury 0 4 
Stav receptury 4 2 
Jméno receptury 6 256 
Autor receptury 262 32 
Datum vytvoření receptury 294 4 
Čas vytvoření receptury 298 4 
Datum poslední změny receptury 302 4 
Čas poslední změny receptury 306 4 
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Počet bloků celkem v proceduře receptury 310 2 
Počet dávek zadaných do výroby 312 2 
Počet již vyrobených dávek 314 2 

Tab. 1 Hlavička receptury 

4.4.2 Formule 

Formule obsahuje podrobné informace o všech vstupních surovinách a také informaci o 
celkovém výsledném množství vyrobeného produktu. 
 

Název pole 
Relativní 
adresa 

pole 

Délka pole 
v bytech 

Množství výsledného produktu 0 4 
Počet surovin (N) 4 2 
  Číslo suroviny 1 6 2 
  Název suroviny 1 8 32 
  Množství suroviny 1 40 4 
  … 
  Číslo suroviny N   4+N*38 2 
  Název suroviny N   6+N*38 32 
  Množství suroviny N 38+N*38 4 

Tab. 2 Formule 

4.4.3 Požadavky na zařízení 
Zde je uveden seznam všech zařízení, která mohou být v průběhu výroby dané šarže 
využita. Pro účely řízení stačí do PLC přenést pouze ID zařízení. ŘS na základě těchto 
informací vyhradí zařízení pro použití v této receptuře. 
 

Název pole 
Relativní 
adresa 

pole 

Délka pole 
v bytech 

ID alokovaného zařízení 0 2 
Typ alokovaného zařízení 2 2 
Název zařízení (není potřeba přenášet do 
PLC) 4 64 
Popis zařízení (není potřeba přenášet do PLC) 68 256 

Tab. 3 Požadavky na zařízení 

4.4.4 Procedura 

Procedura je nejsložitější součást receptury. Obsahuje vlastní postup provádění 
receptury a  definice jednotlivých prvků procedurálního řízení. Pracuje s jak funkčními 
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bloky tak i s jednotlivými proměnnými definovanými v ŘS podle ID přiřazených v 
rámci procesu vytváření receptury.  

Procedura receptury se skládá z jednotlivých bloků, kterých existuje několik typů. 
Základními bloky jsou bloky podmínek a výkonný blok přímé akce. Pomocí těchto 
dvou bloků už by bylo v principu možné do určité míry technologii ovládat. Takové 
ovládání by ale bylo nedostatečné a také velmi nepohodlné. Proto musí existovat v ŘS 
knihovna funkcí, která bude obsahovat všechny, v procesu výroby běžně používané, 
technologické operace. Tyto funkce je pak možné volat prostřednictvím dalších bloků 
procedury receptury. Na začátku procedury jsou umístěny všechny bloky podmínek a za 
nimi potom následují výkonné bloky. 

 

Struktura procedury receptury 

Bloky podmínek 

Výkonné bloky 

Tab. 4 Struktura procedury receptury 

4.5 Vnitřní struktura procedury 

V této podkapitole je podrobně popsán význam všech polí, která se v receptuře 
vyskytují. Každá procedura obsahuje minimálně dva bloky. Blok START a blok END. 
Mezi tyto základní bloky lze zařazovat další, zákaznické bloky (fáze), dle potřeb dané 
technologie. Bloky lze spojovat  sériově nebo paralelně. Rovněž lze, v případě 
paralelního větvení, určit jestli ke spuštění následujícího bloku musí být dokončeny 
všechny nebo jen některé větve vedoucí do tohoto bloku. Tato topologie je posléze 
převedena editorem receptury do série podmínek, které jsou při zpracovávání receptury 
odkazovány pomocí polí k tomuto účelu určených v každém bloku. Před každým a za 
každým blokem je rovněž umístěn další blok podmínek, který může, ale nemusí 
obsahovat podmínky definované uživatelem.  

4.5.1 Hlavička bloku 

Všechny bloky mají na začátku krátkou hlavičku, která obsahuje unikátní ID v rámci 
receptury, typ bloku, stav bloku a také jeho délku v bytech. 

Typ bloku určuje chování daného bloku. Definuje jakou činnost bude ŘS v rámci 
daného kroku vykonávat. Každý typ bloku může obsahovat řadu specifických 
parametrů. 
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Typ 
bloku Význam pole hodnota 

0 START - první blok receptury 
1 Podmínka typu AND 
2 Podmínka typu OR 

3 - 5 Rezerva - nepoužito 
6 Přímá akce 

7 - 10 Rezerva - nepoužito 
11 Dávkování kapalných surovin 
12 Dávkování sypkých surovin 
13 Ohřev reaktoru 
14 Výdrž na teplotě 
15 Míchání reaktoru 
16 Chlazení reaktoru 
17 Vypouštění reaktoru 

9999 END - poslední blok receptury 
07FFFh Fyzické ukončení receptury 

Tab. 5  Typy prováděcích bloků procedury receptury 

Jednotlivé typy bloků budou popsány v dalších částech této kapitoly. Hlavička bloků 
podmínek obsahuje některé odlišnosti v porovnání s hlavičkami ostatních bloků. Je to 
z toho důvodu, že bloky podmínek se neřídí stavem, ve kterém se receptura právě 
nachází. Vyhodnocují se vždy, a to na začátku každého cyklu procházení receptury. 
Ovlivňují spouštění a chování jednotlivých výkonných bloků procedury. Výkonné 
bloky se potom mohou odkazovat na stav kterékoliv z vyhodnocených podmínkových 
bloků. 

V bloku podmínek obsahuje pole “stav bloku podmínek” souhrnnou informaci 
o splnění všech uvedených podmínek. V případě bloku typu AND je výsledný stav  
roven jedné, pokud jsou všechny podmínky v bloku splněny a roven nule, pokud 
alespoň jedna podmínka není splněna. V případě bloku typu OR je výsledný stav  roven 
jedné, pokud je alespoň jedna podmínka splněna a roven nule, pokud není splněna ani 
jedna podmínka. Pro všechny ostatní bloky obsahuje pole “stav bloku podmínek” podle 
následující tabulky: 

Kód 
stavu Význam 

0 Nepoužito 
1 Připraveno ke spuštění 
2 Blok procedury v chodu 
3 Blok procedury pozastaven 
4 Blok procedury dokončen 

Tab. 6 Možné stavy prováděcích bloků procedury receptury 

Hlavička všech výkonných bloků procedury musí tedy obsahovat také prostor pro 
odkaz na blok podmínek. Každý blok obsahuje tři takové odkazy. Jeden je generován 
automaticky při vytváření receptury  (startovací podmínka) na základě topologie 
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procedury receptury. Další dva jsou uživatelské (vstupní a výstupní podmínky). První 
umožňuje specifikovat další podmínky za nichž se blok může spustit, druhý pak 
podmínky pro jeho ukončení. 

4.5.2 Blok podmínek 

Podmínka receptury může být přiřazena k začátku a/nebo konci kteréhokoliv dalšího 
bloku receptury. Základní struktura bloku podmínky je uvedena v následující tabulce. 

 

Název pole 
Relativní 
adresa 

pole 

Délka pole 
v bytech 

ID kroku 0 2 
Typ kroku 2 2 
Stav bloku podmínek 4 2 
Délka bloku v bytech 6 2 
Počet podmínek (N) 8 2 
  Typ levého operandu 10 2 
  Hodnota levého operandu 12 4 
  Operátor 16 2 
  Typ pravého operandu 18 2 
  Hodnota pravého operandu 20 4 
  Stav podmínky 24 2 
  …     
  Typ levého operandu 10+N*16 2 
  Hodnota levého operandu 12+N*16 4 
  Operátor 14+N*16 2 
  Typ pravého operandu 16+N*16 2 
  Hodnota pravého operandu 18+N*16 4 
  Stav podmínky 20+N*16 2 

Tab. 7 Blok podmínek procedury receptury 

Blok podmínek může sestávat z jedné nebo více podmínek. Stav jednotlivých 
podmínek určuje i stav celého bloku podmínka. Pro typ bloku 1 (podmínka typu AND) 
je stav nastaven na hodnotu 1 pokud jsou všechny podmínky definované v bloku 
splněny. Pro typ bloku 2 (podmínka typu OR) je stav nastaven na hodnotu 1 pokud je 
alespoň jedna z podmínek definovaných v bloku splněna. V opačných případech jsou 
hodnoty stavu nastaveny na 0. Kombinací obou typů bloků lze dosáhnout prakticky 
libovolné konstrukce podmínek.  

Kód 
operandu Význam pole hodnota 

0 Přímý operand - hodnota obsahuje číslo 
1 Nepřímý operand - hodnotou je ID proměnné v ŘS 
2 Stav bloku procedury - hodnotou je ID jiného bloku 

Tab. 8 Význam kódu operandů podmínek 
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Jednotlivé podmínky se skládají ze dvou operandů a jednoho operátoru. Oba 
operandy mohou být různých druhů jak je uvedeno v tabulce č. 8. 

Operátory jsou standardní srovnávací operátory. Pro úplnost jsou také shrnuty do 
tabulky. 

Kód 
operátoru Význam 

0 <> 
1 < 
2 <= 
3 = 
4 >= 
5 > 

Tab. 9 Význam kódu operátoru podmínek 

4.5.3 Blok přímé akce 

Blok přímé akce umožňuje nastavit libovolnou z proměnných k tomuto účelu 
definovaných v ŘS. Rovněž umožňuje nastavit stav provádění ostatní bloků procedury 
receptury (např. pozastavit či úplně ukončit paralelně prováděný blok). 
 

Název pole 
Relativní 
adresa 

pole 

Délka pole 
v bytech 

ID kroku 0 2 
Typ kroku 2 2 
Stav bloku 4 2 
Délka bloku v bytech 6 2 
Odkaz na startovací podmínku 8 2 
Odkaz na vstupní podmínku 10 2 
Odkaz na výstupní podmínku 12 2 
Počet příkazů (N) 14 2 
  Typ levého operandu 16 2 
  Hodnota levého operandu 18 4 
  Typ pravého operandu 22 2 
  Hodnota pravého operandu 24 4 
  …     
  Typ levého operandu 16+N*12 2 
  Hodnota levého operandu 18+N*12 4 
  Typ pravého operandu 20+N*12 2 
  Hodnota pravého operandu 22+N*12 4 
Datum zahájení provádění bloku 26+N*12 4 
Čas zahájení provádění bloku 30+N*12 4 
Datum ukončení provádění bloku 34+N*12 4 
Čas ukončení provádění bloku 38+N*12 4 

Tab. 10  Blok přímých akcí procedury receptury 
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V každém příkazu je přiřazen pravý operand levému operandu v závislosti na typu 
obou operandů. Význam typu operandů je stejný jako u podmínek s tím rozdílem, že 
levý operand samozřejmě nemůže být typu 0 (tedy číslo). 

4.5.4 Zákaznické bloky 

Procedura dále obsahuje zákaznické řídící programy, které se vážou k možnostem 
konkrétní technologie a zákaznickým požadavkům na její řízení. Zde navržené řídící 
programy zastupují nejčastěji se vyskytující funkce a byly zvoleny také s ohledem na 
demonstrační aplikaci, kterou se bude zabývat následující kapitola. 

4.5.4.1 Dávkování kapalných surovin 

Pomocí tohoto bloku je možné nadávkovat požadované množství zvolené suroviny do 
navoleného reaktoru. Informace o tom co a kam se bude dávkovat jsou do bloku 
procedury zadávány formou parametrů daného bloku. ŘS na základě těchto parametrů 
určí jaká fyzická zařízení budou použita pro vlastní dávkování suroviny a tím i zdroj a 
také cíl dávkované suroviny. 
  

Název pole 
Relativní 
adresa 

pole 

Délka pole 
v bytech 

ID kroku 0 2 
Typ kroku 2 2 
Stav bloku 4 2 
Délka bloku v bytech 6 2 
Odkaz na startovací podmínku 8 2 
Odkaz na vstupní podmínku 10 2 
Odkaz na výstupní podmínku 12 2 
ID cíle dávkované suroviny 14 2 
ID dávkované suroviny 16 2 
Množství dávkované suroviny 18 4 
Množství dávkované suroviny 22 4 
Datum zahájení provádění bloku 26 4 
Čas zahájení provádění bloku 30 4 
Datum ukončení provádění bloku 34 4 
Čas ukončení provádění bloku 38 4 

Tab. 11  Blok dávkování kapalných surovin 

ID dávkované suroviny odpovídá pořadovému číslu suroviny v seznamu surovin 
formule receptury. Pokud je v poli „Množství dávkované suroviny“ ponechána 
předdefinovaná hodnota -1, je použito množství uvedené ve formuli. Pokud je zde 
zadána nula, dávkování suroviny se neprovede a je ihned považováno za ukončené (to 
samozřejmě jen v tom případě, že není definována nějaká limitující výstupní 
podmínka). Pole „ID cíle dávkované suroviny “ určuje kam bude požadovaná surovina 



 36 

dávkována. Výběr cílů je samozřejmě limitován možnostmi technologie v daném místě 
a při vytváření receptury lze volit pouze ze zařízení za tímto účelem definovaných v ŘS.  
Obvykle zde bývá číslo reaktoru. 

4.5.4.2 Navažování sypkých surovin 

Pomocí tohoto bloku je možné navažovat sypké suroviny. Rozhraní bloku je identické 
s rozhraním bloku pro dávkování kapalných surovin. 

 

Název pole 
Relativní 
adresa 

pole 

Délka pole 
v bytech 

ID kroku 0 2 
Typ kroku 2 2 
Stav bloku 4 2 
Délka bloku v bytech 6 2 
Odkaz na startovací podmínku 8 2 
Odkaz na vstupní podmínku 10 2 
Odkaz na výstupní podmínku 12 2 
ID cíle dávkované suroviny 14 2 
ID dávkované suroviny 16 2 
Množství dávkované suroviny 18 4 
Množství dávkované suroviny 22 4 
Datum zahájení provádění bloku 26 4 
Čas zahájení provádění bloku 30 4 
Datum ukončení provádění bloku 34 4 
Čas ukončení provádění bloku 38 4 

Tab. 12  Blok navažování sypkých surovin 

ID dávkované suroviny rovněž odpovídá pořadovému číslu suroviny v seznamu 
surovin formule receptury a i význam ostatních polí v bloku je stejný. 

4.5.4.3 Ohřev reaktoru 

Blok určený pro ohřev reaktoru na požadovanou teplotu. Kromě vlastní teploty lze také 
do určité míry nastavit dynamiku ohřevu. 

 

Název pole 
Relativní 
adresa 

pole 

Délka pole 
v bytech 

ID kroku 0 2 
Typ kroku 2 2 
Stav bloku 4 2 
Délka bloku v bytech 6 2 
Odkaz na startovací podmínku 8 2 
Odkaz na vstupní podmínku 10 2 
Odkaz na výstupní podmínku 12 2 
ID reaktoru 14 2 
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Požadovaná teplota [°C] 16 4 
Skutečně dosažená teplota [°C] 20 4 
Max. rychlost změny teploty [°C s-1] 24 4 
Maximální celková doba ohřevu [s] 28 4 
Datum zahájení provádění bloku 32 4 
Čas zahájení provádění bloku 36 4 
Datum ukončení provádění bloku 40 4 
Čas ukončení provádění bloku 44 4 

Tab. 13  Blok pro ohřev reaktoru 

Rychlost změny teploty určuje rychlost změny žádané hodnoty regulátoru teploty. 
Žádaná hodnota regulátoru je tedy nejprve nastavena podle skutečné teploty a poté se 
zadanou rychlostí po rampě plynule mění až na požadovanou hodnotu. V případě, že je 
tato hodnota nastavena na nulu, nastaví se zadaná hodnota do žádané hodnoty 
regulátoru ihned. Pokud je překročena maximální celková doba ohřevu, dojde 
k ukončení bloku i v případě, že požadované teploty nebylo dosaženo. Jeli hodnota 
v tomto poli nastavena na nulu, je funkce hlídání max. doby ohřevu potlačena.  

4.5.4.4 Výdrž na teplotě 

Tento blok udržuje nastavenou teplotu po zadanou dobu. 
 

Název pole 
Relativní 
adresa 

pole 

Délka 
pole 

v bytech 
ID kroku 0 2 
Typ kroku 2 2 
Stav bloku 4 2 
Délka bloku v bytech 6 2 
Odkaz na startovací podmínku 8 2 
Odkaz na vstupní podmínku 10 2 
Odkaz na výstupní podmínku 12 2 
ID reaktoru 14 2 
Požadovaná teplota [°C] 16 4 
Skutečná teplota [°C] 20 4 
Požadovaná doba výdrže na teplotě  
[s] 24 4 
Skutečná doba výdrže na teplotě  [s] 28 4 
Datum zahájení provádění bloku 32 4 
Čas zahájení provádění bloku 36 4 
Datum ukončení provádění bloku 40 4 
Čas ukončení provádění bloku 44 4 

Tab. 14  Blok pro výdrž na teplotě 

Po dobu výdrže blok reguluje teplotu v reaktoru na požadovanou hodnotu. Po 
uplynutí nastaveného času je chod bloku ukončen. 
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4.5.4.5 Míchání reaktoru 

Pomocí tohoto bloku je možné reaktor mechanicky, případně hydraulický míchat. 
 

Název pole 
Relativní 
adresa 

pole 

Délka pole 
v bytech 

ID kroku 0 2 
Typ kroku 2 2 
Stav bloku 4 2 
Délka bloku v bytech 6 2 
Odkaz na startovací podmínku 8 2 
Odkaz na vstupní podmínku 10 2 
Odkaz na výstupní podmínku 12 2 
ID reaktoru 14 2 
Doba míchání [s] 16 4 
Datum zahájení provádění bloku 20 4 
Čas zahájení provádění bloku 24 4 
Datum ukončení provádění bloku 28 4 
Čas ukončení provádění bloku 32 4 

Tab. 15  Blok pro míchání reaktoru 

Reaktor je míchán po dobu nastavenou v poli „Doba míchání“. Po uplynutí tohoto 
času je chod bloku ukončen. 

4.5.4.6 Chlazení reaktoru 

Bloku určený pro zchlazení reaktoru na požadovanou teplotu. Rovněž zde můžeme také 
ovlivnit dynamiku změny teploty. Rozhraní bloku je identické s blokem ohřevu. 

Název pole 
Relativní 
adresa 

pole 

Délka pole 
v bytech 

ID kroku 0 2 
Typ kroku 2 2 
Stav bloku 4 2 
Délka bloku v bytech 6 2 
Odkaz na startovací podmínku 8 2 
Odkaz na vstupní podmínku 10 2 
Odkaz na výstupní podmínku 12 2 
ID reaktoru 14 2 
Požadovaná teplota [°C] 16 4 
Skutečně dosažená teplota [°C] 20 4 
Max. rychlost změny teploty [°C s-1] 24 4 
Maximální celková doba ohřevu [s] 28 4 
Datum zahájení provádění bloku 32 4 
Čas zahájení provádění bloku 36 4 
Datum ukončení provádění bloku 40 4 
Čas ukončení provádění bloku 44 4 

Tab. 16  Blok pro chlazení reaktoru 
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Význam jednotlivých parametrů je rovněž shodný s parametry ohřevu reaktoru. 

4.5.4.7 Vypouštění reaktoru 

Tímto blokem je možné zvolený reaktor vypustit do některého ze zásobníku na hotové 
produkty. 

Název pole 
Relativní 
adresa 

pole 

Délka pole 
v bytech 

ID kroku 0 2 
Typ kroku 2 2 
Stav bloku 4 2 
Délka bloku v bytech 6 2 
Odkaz na startovací podmínku 8 2 
Odkaz na vstupní podmínku 10 2 
Odkaz na výstupní podmínku 12 2 
ID reaktoru 14 2 
ID cílového zásobníku 16 2 
Datum zahájení provádění bloku 18 4 
Čas zahájení provádění bloku 22 4 
Datum ukončení provádění bloku 26 4 
Čas ukončení provádění bloku 30 4 

Tab. 17 Blok pro vypouštění reaktoru 

Navolený reaktor je vypuštěn do navoleného zásobníku. Požadovaný zásobník je 
možné nastavit v poli „ID cílového zásobníku“. 
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5 DEMONSTRAČNÍ APLIKACE 
V této kapitole je popsán příklad řízení konkrétní, i když čistě fiktivní, dávkové 
technologie pomocí výše uvedeného programu. Demonstrační aplikace je rovněž 
napsána v jazycích CFC a SCL. Jako vizualizace je použito WinCC. V aplikaci je 
vytvořena obrazovka s technologií, recepturou výroby a ovládacích tlačítek řízení 
receptury. 

5.1 Popis technologie 

Pro demonstraci byla navržena relativně jednoduchá technologie s pěti zásobníky 
sypkých a dvěma zásobníky kapalných surovin. V technologii jsou dále k dispozici dvě 
váhy na sypké suroviny, dva míchané reaktory umožňující ohřev parou a chlazení 
vodou a také dva zásobníky na výsledný vyrobený produkt. 

Sypké suroviny je možné dávkovat do reaktorů pomocí dvou vah. První tři suroviny 
pomocí první váhy. Další dvě pomocí druhé váhy. Doprava těchto surovin probíhá 
pomocí šnekových a pásových dopravníků. Kapalné suroviny jsou dopravovány do 
reaktorů samospádem a navažované množství je určováno s pomocí hmotnostního 
průtokoměru. Trasa dávkování se nastavuje pomocí klapek. 

V obou reaktorech je snímána teplota a úroveň hladiny. Směs v reaktoru je možné 
ohřát nebo ochladit na požadovanou teplotu. Ohřev a chlazení reaktoru je zajištěno 
topným a chladícím hadem. Přístup topného a chladícího média je ovládán uzavíracími 
klapkami. K zajištění homogenity směsi a teploty směsi v reaktoru  jsou reaktory 
vybaveny míchadly. 

Po dokončení všech požadovaných fází výroby, které probíhají v reaktoru je 
výsledný hotový produkt vypuštěn do jednoho ze zásobníků. 

Technologické schéma celého zařízení je lépe patrné z následujícího obrázku. 
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Obr. 9: Schéma demonstrační technologie 

5.2 Popis demonstrační aplikace 

Celá demonstrační aplikace je koncipována tak, aby umožňovala předvést možnosti 
řízení šaržových procesů vytvořeným programem. Stav technologie je simulován 
v rámci aplikace tak, aby bylo umožněno provádět uloženou recepturu. 

Demonstrační aplikace je napsána v jazycích SCL a CFC. V CFC jsou tři charty. 
Chart „Control“ obsahuje instanci FB jádra, v chartu „Plant“ je umístěno ovládání 
motorů a ventilů včetně simulace jejich chodů a stavů a chart „SimPlant“ obsahuje 
simulaci všech analogových měření (teploty, hladiny), vah a také simulaci množství 
hmotnostního průtokoměru.  
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V aplikaci jsou uloženy zdrojové texty prováděcího jádra a zákaznických funkcí, ale 
také ovladačů pro motory, ventily a simulaci potřebného HW. 
 

 
Obr. 10: Demonstrační aplikace 

5.3 Demonstrační receptura 

Celý proces výroby je řízen podle informací obsažených ve vytvořené receptuře. Pro 
účel demonstrace byla vytvořena relativně jednoduchá receptura výroby fiktivního 
produktu. 

5.3.1 Požadavky výroby 

Receptura musí provádět následující kroky: 
• naplní 900kg suroviny č.6 do reaktoru č. R1 
• provede ohřev na pracovní teplotu 150 °C 
• přidá 700kg suroviny č. 2 a 400kg suroviny č. 3 
• vzniklou směs nechá reagovat po dobu 60 sekund 
• výslednou směs ochladí na 30°C 
• hotový produkt vypustí do zásobníku Z2 

5.3.2 Grafická reprezentace receptury 

Receptura je sestavena z jednotlivých bloků. Tyto bloky mohou být spojovány 
sériově i paralelně. V našem případě je receptura poměrně jednoduchá. Kromě 
podmínek spojených s mícháním reaktoru neobsahuje žádné uživatelské podmínky. 
Hotová receptura je znázorněna na následujícím obrázku. 
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Obr. 11: Hotová demonstrační receptura 

5.3.3 Přeložená receptura 

Sestavená receptura je přeložena do kódu srozumitelného pro jádro. Do PLC jsou 
odeslány všechny potřebné informace. Z topologie receptury je vygenerována série 
podmínek, které určují spouštění jednotlivých bloků receptury. Ty jsou doplněny o 
uživatelské podmínky a sekvenci použitých fází. 

Na začátku receptury jsou uvedeny administrativní údaje a údaje o množství 
výsledného jednotlivých surovin a výsledného produktu. 
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Obr. 12: Ukázka hlavičky přeložené receptury 

 
Následují informace o používaných zařízeních. Tyto informace jsou důležité pokud 

je současně spuštěno více receptur, které pracují nezávisle na sobě. Slouží 
k předcházení kolizím vzniklých při použití stejného zařízení více recepturami. 

 

 
Obr. 13: Ukázka uložení Informací o použitých zařízeních 

 
Dále jsou v receptuře zařazeny bloky podmínek. Společně jsou zde uloženy 

podmínky odvozené z topologie receptury a uživatelské podmínky zadané při vytváření 
receptury. Podrobný popis struktury podmínek byl popsán v předchozí kapitole. 
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Obr. 14: Ukázka uložení bloků podmínek 

 
Poslední částí receptury je sekvence všech použitých fází. Podrobný popis všech fází 

je rovněž uveden v předchozí kapitole. 
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Obr. 15: Ukázka uložení fází 

 
Jádro postupně interpretuje informace uložené v receptuře, vyhodnocuje jednotlivé 

podmínky a na jejich základě spouští jednotlivé fáze. 

5.3.4 Ovládání stavu receptury 

Recepturu lze ovládat pomocí aplikačních tlačítek „Start“, „Pauza“ a „Stop“, které 
jsou navázány na interface výkonného jádra. 

 

 
Obr. 16: Ovládání demonstrační receptury 

5.3.5 Ovládání jednotlivých fází 

Stejně jako celou recepturu lze ovládat samostatně jednotlivé fáze. Při poklepu na 
probíhající krok se otevře okno s ovládáním. 
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Obr. 17: Ovládání jednotlivých fází 

5.4 Provoz receptury 

Po odstartování receptury tlačítkem „Start“ se začnou postupně vykonávat jednotlivé 
fáze. Ty jsou podrobně popsány v následujících podkapitolách. V každé podkapitole je 
popsána jedna fáze. U každé je obrázek aktuálního stavu receptury a také obrázek 
odpovídajícího stavu technologie. Stav jednotlivých bloků receptury je signalizován 
barvami. Bílá indikuje blok připravený ke spuštění, světle zelená znázorňuje právě 
probíhající blok a tmavě zelená ukazuje blok, který už ukončil svou činnost. Barva 
bloků podmínek má také svůj význam. Šedá znamená, že daná podmínka není použita. 
Bílá reprezentuje nesplněnou podmínku a zelená podmínku splněnou. Všechny obrázky 
byly snímány během normálního chodu receptury přímo z obrazovky WinCC. 

5.4.1 Dávkování kapalných surovin 

Jako první se dávkuje kapalná surovina ze zásobníku č. 6. Zelené čáry pod blokem 
START ukazují fáze, které je možné pustit. Dávkování kapalné suroviny je spuštěno, 
protože na vstupu bloku není specifikována žádná uživatelská podmínka. Naproti tomu 
blok míchání reaktoru se zatím ještě nespustil, protože není splněna vstupní podmínka, 
která vyžaduje hladinu v reaktoru R1 na úrovni větší nebo rovno 20%. 

 

 
Obr. 18: Plnění kapalnou surovinou (receptura) 
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Jádro volá patřičnou zákaznickou funkci, s parametry dávkování ze sila č. 6 do 

reaktoru R1. Funkce nastaví odpovídající trasu plnění. Dojde tedy k otevření klapek 
HCA16 a HCA51. Funkce dále monitoruje stav průtokoměru FIQC03, aby bylo 
nadávkováno navolené množství 900kg suroviny. Dávkované množství může operátor 
sledovat na obrázku technologie i na obrázku se stavem provádění receptury. Skutečně 
nadávkované množství je v receptuře průběžně aktualizováno pro potřebu bilancí. 

 
Obr. 19: Plnění kapalnou surovinou (technologie) 

5.4.2 Míchání reaktoru 

Pokud je receptura spuštěna (blok START je ve stavu „dokončen“) a zároveň hladina 
v R1 překročí hladinu 20% dojde ke spuštění fáze „Míchání reaktoru“. Splněná 
podmínka je signalizována světle zeleným obdélníkem umístěným před vlastním 
blokem funkce míchání. 
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Obr. 20: Míchání reaktoru (receptura) 

 
Dle receptury je v technologii spuštěno odpovídající míchadlo H101 v reaktoru R1. 

Zároveň se zahájí čítání doby chodu. Blok míchání může být ukončen po dosažení 
navoleného času míchání, nebo vnější podmínkou. V tomto případě je čas míchání 
nastaven na hodnotu nula. To znamená, že blok míchání lze ukončit pouze uživatelskou 
podmínkou definovanou v receptuře. Tato podmínka následuje ihned za blokem 
míchání. Na obrázku výše bílá barva signalizuje, že podmínka ukončení není splněna. 

 

 
Obr. 21: Míchání reaktoru (technologie) 

5.4.3 Ohřev reaktoru 

Ohřev reaktoru je aktivován ihned po dokončení předchozího bloku receptury, tedy po 
skončení dávkování kapalných surovin. Během provádění bloku bude proveden ohřev 
reaktoru R1 na teplotu 150°C. 
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Obr. 22: Ohřev reaktoru (receptura) 

 
Během ohřevu je otevírán ventil HCA61 z rozdělovače páry na vstup topného hada. 

Ohřev je řízen zákaznickou funkcí dle parametrů obsažených v receptuře. Po dosažení 
požadované teploty se ventil uzavře a funkce se ukončí. 

 

 
Obr. 23: Ohřev reaktoru (technologie) 

5.4.4 Navažování sypkých surovin 

Po ohřevu reaktoru na teplotu 150°C požaduje receptura nadávkování surovin č.2 a č.3 
do reaktoru R1. Surovina č.2 je do reaktoru navažována prostřednictvím váhy W1 a 
surovina č.3 prostřednictvím váhy W2. Toto spojení není dáno recepturou, ale 
technologií a je zakódováno v zákaznické funkci pro navažování sypkých surovin. 
Samotné navažování probíhá paralelně ve dvou blocích.  



 51 

 
Obr. 24: Navažování sypkých surovin (receptura) 

 
Požadované množství suroviny je nejprve naváženo do váhy. Zákaznická funkce se 

postará o správné sepnutí potřebných dopravníků a otevření patřičných klapek. V tomto 
případě se otevře klapka HCA12 a spustí šnek HCA22 pro surovinu č.2. Pro surovinu 
č.3 se otevře klapka HCA13 a spustí šnek HCA23. 

 

 
Obr. 25: Plnění vah (technologie) 

 
Po naplnění váhy se uzavře plnící klapka a zastaví plnící šnek. Následně dojde 

k jejímu vypouštění do odpovídajícího reaktoru. Protože do váhy W2 bylo dávkováno 
pouze 400kg (oproti 700kg do váhy W1), začne vypouštění této váhy ještě před 
dokončením navažování do váhy W1. Funkce navažování sypkých materiálů je schopná 
řídit současné napouštění i vypouštění různých vah. 
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Obr. 26: Vypouštění vah (technologie) 

5.4.5 Výdrž na teplotě 

Pro spuštění fáze výdrže na teplotě musí být dokončeny obě funkce navažování sypkých 
surovin. Spojení linek vedoucích z těchto bloků představuje funkci AND. Funkce bude 
udržovat teplotu 150°C po nastavenou dobu výdrže na teplotě. V našem demonstračním 
příkladu po dobu šedesáti sekund. 

 
Obr. 27: Výdrž na teplotě (receptura) 
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Funkce podle potřeby otevírá ventil HCA61 z rozdělovače páry na vstup topného 
hada reaktoru R1. Po uplynutí nastaveného času dojde k ukončení bloku výdrže a 
uzavření případně otevřeného HCA61. 

 

 
Obr. 28: Výdrž na teplotě (technologie) 

5.4.6 Chlazení reaktoru 

Funkce chlazení reaktoru je aktivována po ukončení fáze výdrže reaktoru na zadané 
teplotě. Cílem je zchladit reaktor na teplotu 30°C. 

 

 
Obr. 29: Chlazení reaktoru (receptura) 

 
Během chlazení je otevírán ventil chladící vody HCA71 na vstup chladícího hada. 

Chlazení je řízeno zákaznickou funkcí dle parametrů obsažených v receptuře. Po 
dosažení požadované teploty se ventil uzavře a funkce se ukončí. 
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Obr. 30: Chlazení reaktoru (technologie) 

5.4.7 Vypouštění reaktoru 

Vypouštění reaktoru začne ihned po ochlazení reaktoru na žádanou teplotu 30°C. 
Receptura určuje, že reaktor R1 bude vypuštěn do zásobníku Z2.  

 

 
Obr. 31: Vypouštění reaktoru (receptura) 

 
Zákaznická funkce otevře trasu vypouštění reaktoru R1 do zásobníku Z2. Dojde 

k otevření uzávěru HCA81 pod reaktorem R1 a otevření uzávěru HCA 92 na vstupu 
zásobníku produktu Z2.  
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Obr. 32: Vypouštění reaktoru (technologie) 

 
V průběhu vypouštění reaktoru dojde ke snižování hladiny LIC05 a tím ke splnění 

podmínky pro ukončení míchání, kterou je pokles hladiny LIC05 v reaktoru R1 pod 
mez 15%. 

 
Obr. 33: Ukončení míchání reaktoru (receptura) 
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Při ukončení funkce míchání dojde k zastavení míchadla HCA101.  
 

 
Obr. 34: Ukončení míchání reaktoru (technologie) 

5.4.8 Ukončení procesu 

K ukončení receptury dojde pokud je ukončeno míchání a zároveň dokončeno 
vypouštění reaktoru do zásobníku. Spojené linky opět vyjadřují funkci AND. Pod 
dokončení bloku END je celá receptura dokončena a připravena pro bilancování 
nadřazeným systémem. 

 

 
Obr. 35: Ukončení procesu (receptura) 

 
 



 57 

6 ZÁVĚR 
Výhodou řešení řízení vsádkových procesů v běžných jazycích SCL a CFC je 
především výrazně nižší cena než při použití komplexního software typu Simatic Batch. 
To umožňuje jeho použití i v menších podnicích, kde by jinak cena za pořízení software 
byla ekonomicky neúnosná. 

Ve srovnání s jazykem SFC přináší tato varianta větší volnost při přípravě programu 
a díky tomu možnost flexibilně reagovat na nové požadavky. 

Oproti Simatic Batch je určitou nevýhodou nekompatibilita se žádným ze stávajících 
systémů. To může být na překážku při nasazování tohoto software ve firmách, kde už je 
některý z těchto systémů řízení výroby v provozu. 
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7  SEZNAM ZKRATEK 
ŘS  - Řídící Systém 
SCL  - Structrured Control Language (vyšší programovací jazyk odvozený 

z jazyka Pascal, odpovídá strukturovanému textu) 
CFC - Continuous Function Chart (Funkční diagram, který umožňuje grafické 

znázornění propojení jednotlivých funkcí vytvořených v SCL, případně 
v dalších programovacích jazycích) 

SFC - Sequential Function Chart (grafický programovací jazyk vhodný pro 
sekvenční řízení dávkových výrobních procesů) 

PLC  - Programmable Logic Controller (programovatelný logický automat) 
PC  - Personal Computer (osobní počítač) 
OS  - Operátorská stanice 
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition (řízení kontroly a 
    získávání dat) 
HW  - Hardware (technické vybavení) 
SW  - Software (programové vybavení) 
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Seznam příloh 
Příloha 1. DVD s popisovanou aplikací, zdrojovými texty a elektronickou podobou této práce. 
 
 


