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ŘŘíízenzeníí hydraulických hydraulických 
systsystéémmůů -- aplikaceaplikace



Hydraulické ohraňovací lisy
Elektrohydraulickým řízením řešeno:
- řízení rychlosti
- řízení polohy
- řízení synchronizace
- řízení tlaku dolisu



• Řídící systém Simatic S7-300. 
• Regulace a synchronizace Simatic

klasickým PID. 
• Snímání polohy pravé a levé strany 

beranu – lineární inkrementální snímač.



Ohraňovací lis 630t 
z roku 1978

Kompletní rekonstrukce – hydraulika – elektrika



Stav před rekonstrukcí a po



Stavba nového hydraulického agregátu a nového rozvaděče řízení



Ohraňovací lis 1250t 
z roku 1980

Kompletní rekonstrukce – hydraulika – elektrika



Stav před rekonstrukcí a po



Stavba nového hydraulického agregátu a nového rozvaděče řízení



Kontrolní záznam regulace



Byla řešena i bezpečnost 
Kamera Sick V4000



Funkce 
bezpečnostní

kamery



Tlakový licí stroj



• SPS Simatic S7-300
• Servo kontrolér MSC MOOG
• Průmyslový počítač
• Základní řídící jednotka je použit SIMATIC S7-300 který zajišťuje veškeré řídící funkce stroje 

vyjma řízení lisování (rychlostní a tlaková fáze), které jsou pro svoji náročnost řízeny servo
kontrolérem MSC firmy MOOG. Řídící systém zajišťuje řízení a spouštění jednotlivých sekvencí
automatického cyklu, dále manuální pojíždění s jednotlivými částmi stroje, blokování
nepovolených operací aby nemohlo dojít ke kolizím a dále jsou zde realizovány rozhraní pro 
ovládání periferních zařízení.

• Zadávání a sledování parametrů je zajišťováno průmyslovým počítačem, který je pro tento účel 
vybaven integrovanou klávesnicí a touchpadem. Prumyslový počítač obsahuje aplikaci pro 
zadávání parametrů, poruchová hlášení, diagnostiku zařízení, tvorbu receptur, archivaci dat a 
dále měřící stanici, která zajišťuje měření a vyhodnocení rychlostního a tlakového profilu a 
archivaci dat kontrolního protokolu. Tento průmyslový počítač umožňuje distribuci veškerých 
technologických a procesních parametrů do nadřazeného podnikového databázového systému. 

• Lis je vybaven rozhraními pro ovládání periferních zařízení. Jde zejména o dávkovací zařízení-
pec, ošetřování formy-robot, vakuování a mazání pístu. V budoucnu bude umožněno připojení
dalších periferií pro plně automatizované pracoviště jako jsou vyjímací robot a ostřihovací lis.

• Hlavní komunikace a výměna zejména velkých objemů dat měření mezi jednotlivými 
komponentami je realizována pomocí rozhraní ETHERNET. Mimo toto rozhraní je zde použit pro 
řídící účely také Profibus-DP. Ten slouží zejména pro komunikaci s periférními zařízeními.



Oprava 



Po rekonstrukci





Vizualizace 
• WinCC flexible
• zadávání parametrů
• sledování procesních veličin (teploty, tlaky, počítadla 

kusů…)
• zobrazení poruchových hlášení stroje
• diagnostice stroje a rozhraní periferních zařízení

(grafické zobrazení aktuálního stavu stroje a rozhraní)
• tvorbě receptur (uložení dat parametrů pro jednotlivé

nástroje šetří čas při výměně nástroje)
• archivaci dat (historie prostojů a poruch které se na stroji 

vyskytly) 







Měřící stanice 



Krokový chladník



Funkce a provedení
• Zařízení slouží pro polohování jednotlivých os krokového chladníku. 
• Zařízení přijímá pomocí rozhraní PROFIBUS-DP požadavky pro 

pohyb jednotlivých hydraulických os z nadřazeného systému a 
provádí jednotlivé pohyby dle těchto požadavků. 

• Tento regulátor neřeší žádná vzájemná ani jiná blokování jízdy 
hydraulických válců. 

• Jako základní řídící jednotka je použit BECKHOFF CX1010 který 
zajišťuje veškeré řídící funkce a komunikaci s nadřazeným 
systémem prostřednictvím rozhraní PROFIBUS-DP. 

• Jsou řízeny tři krokové dopravníky, u každého horizontální a 
vertikální pohyb - šest hydraulických os.

• Každá osa samostatný inkrementální snímač úhlu natočení
• Každá osa samostatný hydraulický blok



Celkový pohled tři krokové dopravníky



Před rekonstrukcí



Nové hydraulické bloky



Rozvaděč řízení



Interface
• Řídící systém je vybaven 

programovým vybavením, 
které provádí regulaci a řídící
operace podle požadavků
přicházejících z rozhraní
PROFIBUS-DP. 

• Je zde také zpracována 
kompletní diagnostika stroje, 
která je naopak předána ve 
výstupu komunikačního 
rozhraní PROFIBUS-DP.



Cyklická zkušebna tlakových lahví



• Zařízení umožňuje tlakování maximálně tří lahví do celkového objemu 240 l tlakem 
až 500 bar při max.15 cyklech za minutu. 

• Jako základní řídící jednotka je použit SIMATIC S7-300, který zabezpečuje veškeré
funkce stroje. 

• Osobní počítač a tiskárna - Zadávání, sledování parametrů a tisk výsledků testu se 
provádí v softwaru počítače. 

• Dále je stroj z důvodu diagnostiky osazen pomocným operačním panelem. Zobrazení
poruch a stavů stroje na tomto přídavném panelu odpovídá zobrazení na počítači a je 
použitelné v případě nefunkčnosti počítače. 

• Počítač obsahuje aplikaci pro zadávání parametrů, poruchová hlášení, diagnostiku 
zařízení, ukládání a archivaci dat. 

• Hlavní komunikace a výměna dat měření mezi počítačem a řídícím systémem je 
realizována pomocí rozhraní ETHERNET.

• Řídící systém simatic obsahuje tlakový adaptivní regulátor, který řídí cyklický 
zkušební tlak lahví podle zadání. Vše je ovládáno z osobního počítače. Zde je 
spuštěna aplikace (C++) pro ovládání a záznam procesních dat zkoušky. Vzorkuje se 
tlak, teploty a vlhkost po 50ms a celý průběh zkoušky se ukládá do streamovaného
souboru (100vky MB) na pevný disk počítače. Zkouška trvá až několik dní jelikož je 
nutné provést desítky tisíc cyklů. 

• Výsledkem zkoušky je protokol o cyklické zkoušce lahví.





Hlavní obrazovka



Nastavení parametrů



Obrazovka se zobrazením procesních veličin
- žádaného a aktuálního tlaku v lahvích 
- povrchové teploty jednotlivých lahví

- aktuální hodnota vlhkosti v jímce



Průběhy zkoušky



Protokol ukončené zkoušky
- Parametry testu
- Průběh testu s událostmi



Nevyhovující lahev


