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Výukový materiál  – KA č.4 Spolupráce se ZŠ

Modul: Automatizace 

Téma workshopu: Řízení pneumatických systémů programovatelnými 

automaty 

Vypracoval: Ing. Michal Burger 

Termín workshopu: 30. 10. 2012 

 

1. Anotace tématu: 

V současné době se v průmyslové výrobě stále více uplatňuje využití pneumatických a 

elektropneumatických prvků a zařízení. Důvodem jsou nesporné výhody vyplývající z konstrukce a 

využití těchto pneumatických součástí. Mezi hlavní důvody využívání patří jednoduchá konstrukce, 

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

prostředí, možnost použití ve výbušném prostředí, snadná ochrana proti přetížení. 

Samotné elektropneumatické zařízení lze řídit ručně velmi obtížně. Proto jsou pneumatické prvky 

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

Řídit jednodušší elektropneumatické systémy lze pomocí kontaktní logiky a ručního ovládání. Pro 

řízení složitějších a rozsáhlejších elektropneumatických systémů se používají programovatelné 

automaty. Jejich zařazením do výrobního procesu se získá velká výhoda, kterou současné firmy pro 

svoji činnost nutně potřebují. Touto výhodou je možnost snadné změny algoritmu řízení a změny 

výroby volbou vhodné kombinace bloků pneumatických resp. hydraulických obvodů. 

Základní podmínkou pro pochopení a realizaci jednoho z mnoha současných průmyslových zařízení 

je seznámení se s principy a použitím pneumatických systémů a možnostmi jejich řízení 

programovatelnými automaty. 
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2. Základní pojmy: 

Atmosférický tlak:  p= 101 325 Pa 

Vakuum (tlak nižší než atmosférický tlak) 

Absolutní tlak (absolutní vakuum): fyzikálně pa = 0 Pa, z hlediska metrologie a technické praxe 

pa= -101 325 Pa  atmosférického tlaku 

 

 

 

 

 

Obr.: Rozdělení 

tlaků 

Rosný bod – teplota, při níž se začne vylučovat, při daném tlaku, vlhkost obsažená ve vzduchu ve 

formě kondenzátu. Při zvyšování tlaku klesá hodnota rosného bodu. 

Absolutní vlhkost – skutečné množství vlhkosti v jednotkovém objemu. 

Relativní vlhkost vzduchu – poměr skutečného množství vlhkosti ve vzduchu k maximálnímu 

možnému množství vlhkosti ve vzduchu. 
 

 100
 vlhkostmožná maximální

 vlhkostimnožstvískutečku
zduchu vlhkost vrelativní    [%] 

 

Teplota vzduchu [C] -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 

Max. možná vlhkost [gm-3] 0,18 0,29 0,45 0,70 1,08 1,61 2,37 3,42 4,98 6,86 9,51 13,0 17,7 23,8 31,6 41,8 54,1 

Tab.: Obsah vody ve vzduchu při daném rosném bodu 

Kondenzát – voda odloučená ze vzduchu 

Pneumatický rozvaděč – zařízení pro řízení směru tlakového vzduchu 

Pneumotor – pneumatický motor, pneumatický válec 

PLC – programovatelný automat – řídicí systém – na svém vstupu čte informace ze snímačů 

fyzikálních veličin a ovládacích prvků, pomocí výstupů realizuje ovládání připojených zařízení 

Registry – části paměti programovatelného automatu – dělí se na vstupní, výstupní, uživatelské a 

systémové (vstupní a výstupní registry slouží ke komunikaci s řízeným zařízením) 

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 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. 
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3. Výklad: 

Pneumatické systémy 

Pneumatické systémy jsou systémy, které pro svoji činnost jako zdroj energie využívají stlačený 

vzduch. Před použitím vzduchu v technické praxi si musíme rozmyslet, zda-li toto využití nebude 

mít za následek jeho poškození nebo změny v jeho složení. Změny v jeho složení znamenají 

porušení nebo zničení životního prostředí a to i v případě, že tyto změny působí pomalu. Z tohoto 

důvodu se musíme starat o to, aby odpadový vzduch unikal v dýchatelné kvalitě. 

Celý pneumatický systém se skládá ze dvou základních pneumatických obvodů – obvod pro výrobu 

stlačeného vzduch a obvod pro využití stlačeného vzduchu. 

Obvod pro výrobu stlačeného vzduchu 

Hlavní části obvodu pro výrobu stlačeného vzduchu jsou: 

 vstupní filtr – odstraňuje nečistoty z nasávaného vzduchu 

 kompresor – podle typu a principu činnosti stlačuje vzduch 

 vzdušník – zásobník tlakového vzduchu (odlučuje vodu ze vzduchu, odstraňuje tlakové rázy 

při dodávce vzduchu způsobené kompresorem, vyrovnává krátkodobě zvýšenou spotřebu 

vzduchu) 

 filtr – čistič vzduchu (odlučuje mechanické nečistoty a vodu obsaženou ve vzduchu) 

 tlakový regulační ventil – reguluje tlak vzduchu ve výstupním obvodu (v obvodu pro 

využití tlakového vzduchu) 

 rozvod tlakového vzduchu – rozvodové potrubí, přípojky a sběrače kondenzátu 

 

Obvody pro využití tlakového vzduchu 

Obvody pro využití tlakového vzduchu se dělí na část řídicí a část výkonnou.  

Mezi hlavní prvky řídicí části patří: 

 prvky pro řízení směru proudu vzduchu 

o rozvaděče (ventily) 

 prvky pro hrazení průtoku 

o jednosměrné (zpětné) ventily 

o uzavírací ventily 

o logické ventily 

 prvky pro řízení průtoku 

o škrticí ventily 

o clony 

 prvky pro řízení tlaku 

o tlakové ventily (pojistné a přepouštěcí) 

o připojovací a odpojovací ventily 

o redukční ventily 
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Pneumatické rozvaděče 

Při řešení našich obvodů budeme využívat pneumatické rozvaděče.  Používají se pro řízení směru 

proudu tlakového vzduchu. Schematicky jsou kresleny jako obdélníky složené z několika čtverců. 

Počet čtverců udává počet funkčních poloh. Jednotlivé polohy směrují tok vzduchu. Rozvaděče se 

označují např. 3/2. První číslice určuje počet přípojů (vstupů a výstupů) a druhá číslice počet 

funkčních poloh (možností změn směru vzduchu). 

 

 

 

 

 

 

Základní poloha (funkční stav) je poloha číslo 1. V ní se rozvaděč nachází bez působení ovládacího 

signálu (je v ní držen pružinou ovládající návrat do výchozího stavu). V tomto stavu prochází 

přebytečný vzduch přes rozvaděč směrem dolu do odfuku a uniká do okolní atmosféry.  Zdroj 

tlakového vzduchu je zablokován uzavřeným přípojem číslo 1. 

Působením ovládacího signálu se rozvaděč přesune do polohy číslo 2. Přípoje 2. čtverce ( 2. 

funkčního stavu) se přesunou proti zdroji tlakového vzduchu a odfuku. Vzduch proudí ze zdroje 

tlakového vzduchu nahoru např. do pneumatického motoru. 

Ovládat rozvaděče lze např.:  

„silou svalů“ – prostřednictvím tlačítka, páčky nebo pedálu 

mechanicky – pružinou, kladičkou, dříkem, … 

elektricky – elektromagnetem 

pneumaticky – stoupnutím tlaku v ovládací části nebo pneumatickém zesilovači 

Výkonná část obvodů pro využití tlakového vzduchu je realizována zejména pneumatickými 

motory. Pneumatické motory přeměňují pneumatickou energie tlakového vzduchu na energii 

mechanickou s rotačním nebo přímočarým pohybem. Podle druhu pohybu se motory dělí na: 

 přímočaré jednočinné pneumotory s vratnou pružinou 

 přímočaré dvojčinné pneumotory s brzděním v koncových polohách 

 přímočaré membránové pneumotory 

 vlnovce 

 rotační lamelové motory 

 

 Přímočaré pneumatické motory (válce) 

 1 – těleso válce (motoru) 

 2 – pístnice 

 3 - píst 

             2      přípoje 
  

 

 

 

 

 

 

 

                 1         3     přípoje 

 

       2           1      funkční stavy 

zdroj tlakového 

vzduchu 
odfuk 

ovládání návratu do 

výchozího stavu  
ovládání 

rozvaděče  

1 

2 

3 
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Tlak vzduchu působí přímo na píst z jedné nebo druhé strany a tím dojde k přestavení pístu motoru. 

Síla pístu se přenáší přes pístnici na ovládanou součást (ovládané zařízení). Přestavná síla závisí na 

velikosti pístu a tlaku podle vztahu       , kde F je síla pístu, p je tlak vzduchu a S je plocha 

pístu. 

Na obrázku je tzv. dvojčinný pneumatický motor. To znamená, že může pracovat v obou směrech 

pohybu pístu. Pokud je pneumotor doplněn vratnou pružinou, jedná se o jednočinný pneumatický 

motor. Může pracovat pouze v jednom aktivním směru. Směr ovládaný pružinou slouží pouze 

k návratu motoru do výchozího stavu. V tomto směru nemůže být motor zatěžován. 

Pokud je přiveden tlakový vzduch např. za píst a píst se pohybuje směrem dopředu, hromadí se před 

pístem přebytečný vzduch, který se musí z motoru odvést. K odvodu vzduchu slouží odfuk 

umístěný na rozvaděči (nebo přímo na motoru na straně vratné pružiny u jednočinných motorů).  

Ke snížení rychlosti pneumotorů se používají škrticí případně zpětné škrticí ventily. Seškrcení 

průtoku vzduchu ze zásadně umisťuje na výstup vzduchu (odvod přebytečného vzduchu) z motoru. 

Pokud jsou pneumotory společně s rozvaděči využívány pro realizaci jednoduchých jednoúčelových 

zařízení, jsou velmi často ovládány ručně – tlačítky, nožními spínači, uzavřením ochranného krytu 

apod.  U zařízení většího rozsahu (s větším počtem motorů a rozvaděčů) nelze ruční ovládání 

použít. Návaznost jednotlivých výrobních operací a rychlost zařízení vyžaduje řízení automatické. 

Pro zautomatizování výrobního procesu se využívají programovatelné automaty (PLC), propojené 

s pneumatickými rozvaděči elektrickým ovládáním rozvaděčů pomocí elektromagnetů. 

 

Programovatelné automaty 

Programovatelný automat je uživatelsky programovatelný řídicí systém přizpůsobený pro řízení 

průmyslových a technologických procesů. Starší typy nebo nejmenší systémy jsou specializovány 

na úlohy logického typu – tj. řízení, u kterého vstupní a výstupní signály mají pouze dva stavy 

„logická nula“ - logická jednička“ nebo též vypnuto – zapnuto, svítí – nesvítí apod. Jejich struktura 

bývá neměnná a uživatel si musí vždy vybrat správný typ.  

 

Novější typy nebo složitější systémy se dělí do dvou základních kategorií: 

 modulární – uživatel sestaví strukturu automatu pomocí vstupních a výstupních modulů 

 kompaktní – uživatel volí a vybírá základní strukturu automatu, kterou může doplnit 

omezeným počtem rozšiřujících modulů – též v kompaktním provedení 

Vstupní a výstupní moduly jsou binární, analogové nebo speciální. 

Aby byl automat schopen řídit výrobní proces, musí být vhodně naprogramován.  K programování 

se využívají textové nebo grafické programovací jazyky, které popisuje norma  IEC 61 131-3. 
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   režie 

 zápis Y      čtení X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        řešení uživatelského programu 

Textové:  

 IL – Instruction List (jazyk seznamu instrukcí – asembler) 

 ST –Structured Text (strukturovaný text – obdoba programovacího jazyku Pascal, C) velmi 

výkonný vyšší programovací jazyk 

Grafické: 

 LD – Ladder Diagram (jazyk příčkového diagramu – obdoba kontaktních schémat) reléová 

logika 

 FBD – Function Block Diagram (jazyk funkčního blokového schématu) – obdoba 

číslicových logických elektronických obvodů 

 SFC – Sequential Function Chart (jazyk sekvenčních diagramů) posloupnost kroků a 

přechodových podmínek 

 

 

Bez ohledu na zvolený způsob programování je program 

vykonáván cyklicky. Po vykonání poslední instrukce 

uživatelského programu je předáno řízení systémovému 

programu, který provede tzv. otočku cyklu (režijní část 

systémového programu – vyslání aktuálních hodnot z registru 

Y na výstupy, režijní operace systému, aktualizace 

systémových a časových proměnných apod.). Před dalším 

spuštěním uživatelského programu jsou načteny do registru X 

aktuální hodnoty vstupů, s kterými po celý následující cyklus 

program pracuje. 

 

Programování PLC 

Pro programování automatů se používá programové prostředí dodávané výrobci PLC. Programové 

prostředí od různých výrobců se liší, ale způsob programování a programovací jazyk zůstává stejný. 

Pro řešení úloh bude využit programovací nástroj MOSAIC od českého výrobce automatů TECO 

Kolín. 

Prostředí programu MOSAIC 

Po otevření programovacího nástroje systém požádá o výběr skupiny projektů nebo založení nové 

skupiny projektů. Po provedení této operace je vyžadován výběr nebo založení projektu, výběr typu 

programovatelného automatu a programovacího jazyku. Na závěr počáteční části spouštění 

MOSAICu požaduje systém zadání jména programu. Tím je programovací nástroj připraven 

k zápisu uživatelského programu. 
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Prostředí programu MOSAIC 

 

 

 

Programovací jazyk LD 

Vzhledem k náročnosti programování budou v následujícím textu informace omezeny pouze na 

proměnné tzv. Booleovského typu. Při programování lze jako proměnné využívat adresní odkazy na 

odpovídající místa v paměti – registry. Pro přehlednější způsob programování je vhodné si 

jednotlivé vstupní a výstupní registry pojmenovat tzv. symbolickými jmény. Tím je možné 

jednotlivým vstupům a výstupům přidělit jména zařízení, s kterými jsou vodiči propojeny (např. 

vstup (adresu místa ve vstupním registru), který je propojen s tlačítkem START pojmenujeme 

START apod.).  

Po přidělení jmen proměnným lze vybírat z knihovny programovacích prvků vhodné symboly a 

vkládat je do obvodu. Symboly představují vstupní či výstupní proměnné nebo speciální funkce. 

Vlastní program se zapisuje vhodnou kombinací symbolů. Sériové spojení symbolů představuje tzv. 

logický součin, který lze vysvětlit slovy „a současně“. Tzn. má-li být výstupní prvek (symbol) ve 

stavu logické 1, pak pro dva vstupní prvky v sériovém spojení platí, že oba musí být též ve stavu 

logické 1 (jeden „a současně“ druhý). Je-li jeden z nich nebo oba ve stavu logické 0, je i výstupní 

prvek ve stavu logické 0. 

Hlavní nabídka 

Lišta nabídek pro 
práci s programem 

Knihovna 
programovacích prvků 

Programovací obvod 

Manažer projektu 
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Paralelní spojení vstupních prvků realizuje funkci logický součet, který lze popsat slovem „nebo“. 

Tzn. má-li být výstupní prvek ve stavu logické 1, musí být jeden „nebo“ druhý vstupní prvek 

(případně oba) ve stavu logické 1. Jsou-li oba vstupní prvky ve stavu logické 0, je výstupní prvek 

též ve stavu logické 0. 

Sériovým a paralelním spojení jsou realizovány dvě základní logické funkce – logický součin a 

součet. Pro možnost zápisu všech logických funkcí je nutné seznam doplnit o logickou negaci, která 

lze popsat slovem „ne“ (obrací logickou hodnotu – negace logické 1 = logické 0 a naopak). Je-li 

vstupní proměnná ve stavu logické 1 a provede-li se její logická negace, bude výstupní prvek ve 

stavu logické 0. Logická negace se označuje čarou nad proměnnou  např.     . V obvodu je přímý 

prvek realizován „spínacím kontaktem“(┤├), negovaný prvek „rozpínacím kontaktem“ (┤/├). 

Vhodnou kombinací zapojení vstupních prvků se realizuje požadovaná logická funkce. Její 

výsledek (výstupní hodnota) se zapíše do výstupního prvku (proměnné) a z něj přejde na konkrétní 

výstup automatu. Je-li požadováno více výstupů z automatu s různými výstupními logickými 

funkcemi, je nutno „nakreslit“ více obvodů.  

 

 

 

Prvky obvodu 

 

 

 

Práce s ovládacími prvky editoru LD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sériové kontakty Sériové kontakty Sériové kontakty Sériové kontakty 

Levá napájecí 

sběrnice – stav „1“ 

Výstupní prvek 

Spojnice 
Pravá napájecí 

sběrnice 

Vstupní prvky Výstupní prvky Negace Funkční bloky 
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1. Výběr bloku - stisknutým levým tlačítkem myši a tažením po ploše od jednoho rohu k druhému 

je po puštění tlačítka označen blok ve schématu (šedé pozadí).  

2. Myší je vybrán vkládaný kontakt.  

3. Kliknutím na červenou značku bude kontakt vložen do série k označenému bloku nebo prvku v 

obvodu. 

4. Nebo kliknutím na modrou značku bude kontakt vložen paralelně k označenému bloku nebo 

prvku v obvodu.  

Po vložení prvku požaduje systém jeho pojmenování (pokud již nebyl pojmenován). 

5. Označený blok je možné zkopírovat, nebo vystřihnout do schránky. Ze schránky lze uložený 

blok vyzvednout a položit na některou z barevných značek. 

6. Pomocí ikony Del lze vymazat označené prvky. 

7. Levým tlačítkem myši lze označený blok uchopit a tahem jej přesunout na libovolnou pozici 

označenou červenými nebo modrými značkami. Puštěním se blok přesune. Tažením lze přemístit 

blok i do jiného obvodu.  

 

Spuštění programu 

 

 

Po vložení všech prvků a vytvoření logických funkcí se program nejprve přeloží. Systém oznámí, 

zda překlad proběhl úspěšně – bez chyb nebo zda jsou v programu chyby. V případě bezchybného 

překladu lze spustit program. Před vlastním spuštěním se do automatu vyšle kód programu a 

provede se volba typu restartu automatu (teplý – studený). Spuštěný program lze ukončit volbou 

ikony zastavení programu. 

 

4. Doporučená literatura: 

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

- nápověda aplikace Mosaic  

 

5. Webové stránky: 

Pneumatika: 

 www.festo.com 
 www.smc.cz  
 www.stasto.cz  
 

Programovatelné automaty:  

Překlad Spuštění programu 

Zastavení programu 

http://www.tecomat.cz/
http://www.festo.com/
http://www.smc.cz/
http://www.stasto.cz/
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 www.tecomat.cz  

 

6. Odkazy a kontakty: 

Media Wiki 

mburger@sps-pi.cz  

 

 

7. Přílohy: 

 

 

 

http://www.tecomat.cz/
mailto:mburger@sps-pi.cz

