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Výukový materiál  – KA č.4 Spolupráce se ZŠ

Modul: Automatizace 

Téma workshopu: Řízení pneumatických (hydraulických) systémů progra- 

movatelnými automaty – doplněk k workshopu 1 

Vypracoval: Ing. Michal Burger 

Termín workshopu: 30. 10. 2012 

1. Anotace tématu: 

V průmyslové výrobě se stále více uplatňuje využití pneumatických a hydraulických prvků a 

zařízení. Důvodem jsou nesporné výhody vyplývající z jednoduché konstrukce a snadného použití 

těchto součástí. Mezi hlavní důvody využívání pneumatických prvků patří, možnost akumulování 

energie (tlakového vzduchu), vysoké rychlosti, šetrnost vůči životnímu prostředí, možnost použití 

ve výbušném prostředí, snadná ochrana proti přetížení. 

Pneumatické systémy mají i své nevýhody. Mezi největší nevýhody patří: problematické dosažení 

konstantních rychlostí pohybu, nutnost velkých průtoků média, při expanzi (rozpínání) vzduchu 

dochází k jeho ochlazování, může dojít až k zamrznutí systému, vzhledem k relativně nízkým 

pracovním tlakům jsou rozměry pneumatických zařízení poměrně velké, vyšší úroveň hluku v místě 

spotřeby vzduchu apod. Některé z jmenovaných nevýhod lze odstranit použitím principielně 

podobných systémů – systémů hydraulických.  Mezi hlavní výhody hydraulických systémů patří 

velké přestavní síly, konstantní rychlost pohybu atd. Nevýhody hydraulických systémů jsou 

nemožnost akumulovat energie, velký důraz na těsnost komponent a spojů, robustnost zařízení 

apod. 

Složitější hydraulické celky lze řídit ručně velmi obtížně. Proto jsou hydraulické prvky 

kombinovány s elektrickými, což velmi rozšiřuje oblast jejich použití a zjednodušuje způsob řízení. 

Jednodušší hydraulická zařízení lze řídit ručně, ve spojení s elektrickými prvky i pomocí 

kontaktních logických obvodů. Pro řízení složitějších a rozsáhlejších hydraulických systémů se 

řídicí hydraulické prvky doplňují o elektrické ovládání a k realizaci požadovaných funkcí se 

používají programovatelné automaty.  
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2. Základní pojmy: 

Výkonná část: 

Model hydraulické posuvové jednotky – model simuluje přesouvání suportu zařízení pomocí 

hydraulických motorů po určité dráze – bude popsán v další kapitole 

Hydraulický motor – motor, k jehož napájení je potřebný zdroj tlakového oleje; olej se tlakuje 

čerpadlem (např. zubovým čerpadlem) 

Hydraulický rozvaděč – zařízení pro změnu směru nebo zastavení proudícího oleje 

Škrticí ventil – ventil omezující průtok (rychlost proudění) tlakového oleje a tím i rychlost motoru 

Snímač polohy – spínací zařízení, které při detekci předmětu změní svůj stav (sepne kontakt) 

Elektromagnet – zařízení ovládané elektrickým proudem, které při průtoku proudu přes něj 

vykazuje magnetické vlastnosti (stává se „magnetem“) 

Elektromagnetické ovládání rozvaděče – způsob ovládání činnosti rozvaděče (elektromagnetem) 

 

Řídicí část 

PLC – anglická zkratka pro programovatelný automat (v německy mluvicích zemích SPS) – řídicí 

systém – na svých vstupech čte informace ze snímačů fyzikálních veličin (např. snímačů polohy) a 

ovládacích prvků (např. tlačítek), na výstupech jsou připojena ovládaná zařízení (např. 

elektromagnet) 

Vstupní a výstupní registry – část paměti programovatelného automatu – slouží ke komunikaci 

(připojení) řízených zařízení 

Skupina projektů – sdružuje jednotlivé projekty, které se např. týkají jednoho konkrétního zařízení 

Projekt – obsahuje program nebo skupinu programů pro ovládání konkrétního zařízení 

Program – obsahuje algoritmus řízení vytvořený některým z 5 programovacích jazyků  

Obvod (při programování jazykem LD) – prostor (linie) pro zápis algoritmu řízení – zápis je 

realizován vkládáním programovacích prvků 

Booleovský typ proměnných – proměnné tohoto typu nabývají pouze dvou hodnot False a True 

(Nepravda a Pravda). Hodnoty False a True si lze představit jako stavy např. světla – nesvítí a svítí, 

nebo stavy vypínače - vypnuto a zapnuto apod. Někdy jsou též označovány hodnotami logická 0 a 

logická 1. 

 

 

3. Výklad: 

Model hydraulické posuvové jednotky 

 

Popis modelu: 

Model hydraulické posuvové jednotky představuje 

zařízení pro posun suportu, k němuž se upíná 

posouvaný materiál. Činnost modelu je řízena 

procesorem, umístěným uvnitř krabice modelu, 

který simuluje reálné vlastnosti.  Pohyb suportu 

po vodicích lištách zajišťují hydraulické motory. 
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Jejich napájení je řešeno rozvodem tlakového oleje. Řízení směru toku oleje je realizováno 

elektricky ovládanými rozvaděči.  

 

Hlavní hydraulický rozvaděč má tři polohy: 

- střední (základní) poloha – uzavírá přívod a odtok tlakového oleje z motoru a tím zablokuje suport 

v té poloze, ve které se právě nachází 

- levá (aktivní) poloha – pouští tlakový olej k motoru z levé strany a suport se pohybuje zleva 

doprava (vpřed) 

- pravá (aktivní) poloha – pouští tlakový olej k motoru z pravé strany a suport se pohybuje zprava 

doleva (vzad) 

Pro přestavení rozvaděče z klidové polohy do jedné z aktivních poloh slouží elektromagnety EM1 a 

EM2. Pokud je elektromagnet EM1 aktivní (svítí signálka) přesouvá se rozvaděč do levé aktivní 

polohy a suport se pohybuje vpřed, při aktivním elektromagnetu EM2 se přesouvá rozvaděč do 

pravé aktivní polohy a suport se pohybuje vzad.   

Tlakový olej pro rozvaděče dodává čerpadlo Č, které nasává olej ze sběrné vany. 

Na výstupu hlavního rozvaděče je připojen pomocný rozvaděč ovládaný elektromagnetem EM3. 

Pokud je rozvaděč v klidové poloze (elektromagnet EM3 není aktivní – nesvítí signálka), odchází 

z motoru olej přímo do sběrné vany a motor se pohybuje rychle – rychloposuv suportu. Při aktivním 

elektromagnetu EM3 je odtok z motoru přesměrován pomocným rozvaděčem do škrticího ventilu. 

Škrticí ventil, bez ohledu na směr pohybu motoru, brání rychlému průtoku oleje a motor se 

pohybuje pomalu – pomalý posuv suportu. 

Schematická značka škrticího ventilu přeškrtnutá šipkou představuje škrticí ventil 

s regulovatelným seškrcením. To v praxi znamená, že úroveň seškrcení lze mechanicky 

nastavit na požadovanou úroveň. V popisovaném modelu hydraulické posuvové jednotky 

regulace seškrcení provádět nelze. 

Aktivita jednotlivých elektromagnetů EM1, EM2 a EM3 je simulována rozsvícením signálky 

umístěné na modelu v značce elektromagnetu. 

Pohyb suportu je simulován postupným rozsvěcováním zelených signálek. Poloha suportu je 

hlídána čtyřmi snímači polohy K1 až K4. Pokud suport při pohybu najede do polohy, kde se nachází 

tyto snímače, rozsvítí se žlutá signálka. Do programovatelného automatu je odeslána informace 

snímače o dosažení polohy. 

 

Programovatelné automaty 

Programovatelný automat je uživatelsky programovatelný řídicí systém přizpůsobený pro řízení 

průmyslových a technologických procesů.  Programovatelné automaty a způsob jejich 

programování je popsán v dokumentu KA4_VM_102012_BU_B1.pdf na stránkách Média Wiki. 
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Programovatelný automat je spojen s modelem hydraulické posuvové jednotky podle následující 

propojovací tabulky. 

Vstupy PLC:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstupy PLC:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Blokové schéma zapojení 

 

 

 

 

 

 

Symbolické 
jméno 

Vstupní 
svorka 

Popis vstupu 

 
DI0 neobsazen 

 
DI1 neobsazen 

 
DI2 neobsazen 

 
DI3 neobsazen 

K1 DI4 koncový spínač – výchozí poloha K1 

K2 DI5 koncový spínač – poloha K2 

K3 DI6 koncový spínač – poloha K3 

K4 DI7 koncový spínač – koncová poloha K4 

Start DI8 tlačítko START 

Stop DI9 tlačítko STOP 

 
DI10 neobsazen 

 
DI11 neobsazen 

Symbolické 
jméno 

Výstupní 
svorka 

Popis vstupu 

EM1 DO0 elektromagnet EM1 

EM2 DO1 elektromagnet EM2 

EM3 DO2 elektromagnet EM3 

 
DO3 neobsazen 

 
DO4 neobsazen 

 
DO5 neobsazen 

 
DO6 neobsazen 

 
DO7 neobsazen 

Model 

hydraulické 

posuv. jedn. 

Napájecí 

zdroj 

230V/24V 

Ovládací 

tlačítka 

(Start, Stop) 

 

PLC 
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4. Doporučená literatura: 

- dokumentace firmy Teco a.s., Kolín – www.tecomat.cz  

- nápověda aplikace Mosaic  

 

5. Webové stránky: 

Hydraulika: 

 www.eurofluid.cz   

www.seall.cz  
 www.hydroma.cz  
  

Programovatelné automaty:  

 www.tecomat.cz  

 

6. Odkazy a kontakty: 

Media Wiki 

mburger@sps-pi.cz  

 

 

7. Přílohy: 
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