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Struktura technického zadání – elektrická část zařízení
Technické zadání – elektrická část zařízení se skládá ze tří částí a upravuje výhradně rozsah dodávky elektrotechnické části
(strojů a strojních zařízení):
TZ_Část I-B09: Elektrika výrobních zařízení- Všeobecné požadavky
Údaje o předpisech, směrnicích, postupech atd., které jsou relevantní pro realizaci projektu v koncernu Volkswagen (mimo
NAR).
TZ_II-X-03 Elektrická část zařízení - Požadavky specifikované útvarem
Zde jsou definována standardní zadání, doplňující a speciální požadavky výrobních útvarů. Odchylky a doplňky zde popsané
mají přednost před částí I.
TZ_III-X-03-<Název projektu>_<Závod>_Elektrická část zařízení - Projektově specifické požadavky
Zde jsou popsána veškerá zadání platná pro aktuální projekt (pouze první typ vozidla tvoří název projektu) a pro lokalitu.
Odchylky a doplňky zde popsané mají přednost před částí I a částí II, stejně tak mgU z části IV.
x = výrobní útvar
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Zkratky
Základní pojmy pro celou část II Technického zadání ŠKODA AUTO a.s.
ATEX

ATmospères EXplosibles

BGV

Předpis profesního družstva (Berufsgenossenschaftliche Vorschrift)

EKS

Electronic-Key-Systém

FIS

Výrobní informační systém

FKN

Identifikační číslo vozu (Fahrzeug-Kennummer)

HIP

Platforma instalace haly (Halleninstallationsplattform)

ISSO

Informační systémy-organizace bezpečnosti (Informationssysteme-Sicherheitsorganisation)

IT

Informační technika/technologie (Informationstechnik/-technologie)

KELH

Koncernově jednotné technické zadání (Konzerneinheitliches Lastenheft)

LAN

Local Area Network

PN

PROFINET

RIP

Platforma pro instalaci robota (Roboterinstallationsplattform)

UPS

Zdroj nepřerušovaného napájení (Uninterruptible Power Supply/Source)

VVS

Standard kabeláže Volkswagen (Volkswagen Verkabelungs-Standard)
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Všeobecně

1

Část II technického zadání MO-II-03 odpovídá v plném rozsahu KELH II-B05-03: Elektrika zařízení pro montáž
KELH (Koncernový jednotné technické zadání) část III Elektrika zařízení je integrován v projektově specifické části
celkového technického zadání, nebo je připojen k výběrovému řízení.

1.1 Kontaktní partner projektu zadavatele
1.2 Personál dodavatele
Po udělení zakázky se jmenuje vedení projektu s výjimkou pro všechny objemy elektriky. Předpokládá se kvalifikace pro
techniku elektro a automatizace. Během realizace je nutné zajistit přítomnost na staveništi.
Pro objem popsaný v technickém zadání je nutné pro uvedení do provozu, doprovod směny a výroby počítat se samostatným
personálem dodavatele a jmenovitě ho uvést. Několikanásobná dispozice personálu není přípustná. Pod to spadá mj.:
 časově stejně probíhající projekty (např. při zadání balíčků projektů)
 rozdílné úkoly (např. osoba uvádějící do provozu je zároveň koordinátorem staveniště)
K realizaci projektu patří také koordinace všech subdodavatelů odborným personálem dodavatele, resp. po odsouhlasení se
zadavatelem jedním ze subdodavatelů po celou dobu průběhu projektu. Dodavatel je povinen dát každému subdodavateli k
dispozici všechny podklady výběrového řízení. Subdodavatele je nutné zavázat k dodržování standardů zadavatele a
prověřovat je.
Dodavatel je zodpovědný, aby byli všichni konstruktéři, osoby uvádějící do provozu a programátoři, které v tomto projektu
zapojí, nebo má v úmyslu je zapojit, byli školeni v aktuálních standardech zadavatele.

1.3 Komunikace

1.4 Předpisy a související dokumenty
Následně uváděné předpisy a směrnice slouží jako pomůcka pro kalkulaci a je nutné je při podávání výkonů zohlednit:






Uvolňovací seznam materiálu
Referenční resp. vzorové plány k EPLAN P8
Referenční projekty resp. standardy software pro SPS
Projektově specifické předpisy k instalaci, programování, systém busu, bezpečnostní techniky, obsazení E/A
(zapnuto/vypnuto), měření a rozhraní
Kontrolní seznamy

Podklady je všeobecně nutné získávat přes kompetentní odborné plánování elektriky.

1.4.1 Zadání verze software
Jako doplnění k KELH část I-B09 se provádějí konstrukce hardware a software se stavy verzí:




CAE-System
SPS-Logic
HMI

EPLAN P8
TIA-Portal STEP 7 incl. safety
TIA-Portal WinCC Advanced, CIMPLICITY

Vypracováno: Plánování montáže (PPF-M)
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Definitivní verze software se stanovuje během technického jednání.

1.5 Milníky
V časovém průběhu projektu je nutné zohledňovat minimálně následující milníky:
 Plánovací jednání
Porovnání množstevní struktury, odsouhlasení termínového plánu atd.
 Workshop k hardware
 Workshop k software
Představení a předání projektově specifických prováděcích směrnic a aktualizovaného seznamu uvolnění materiálu
 Projednání konceptu zařízení (Layout)
 Představení hardware konstrukce elektriky
 Představení software konstrukce elektriky
Technické provedení (koncept řízení, seznam dílů, rozvodná schémata, software atd.)
Zadání značky zařízení, čísla výkresu pro podklady zapojení
 Odsouhlasení funkční bezpečnosti a bezpečnostní matice
 Uvolnění konstrukce
Prověření EPLANu, software, vizualizace (struktura, dodržování zadání)
Technické kontrola (kusovník, druhy provozu, bezpečnostní zapojení atd.)
 Uvolnění k expedici u dodavatele
Prověření provedení podle KELH, tzv. pflichtenheftu (systémová specifikace, vypracovaná DOD) a workshopu;
vzorové nástavby, sledování rozvodné skříně a kontroly konstrukce; kontrola instalace komponentů dílů.
 Zařízení v krokovém provozu
 Zařízení v automatickém provozu
 Předběžná přejímka
Předání kompletní dokumentace 4 týdny před předběžnou přejímkou
Předložení kompletně zpracovaných a vyplněných kontrolních seznamů 4 týdny před přejímkou
Kontrola provedení podle KELH
Kontrola a odstranění závad konstrukce (n. stavby)
Kontrola podle kontrolního seznamu
Kontrola skříně rozvaděče
 Přejímka do provozu (BÜ) (přejímka zařízení/přechod nebezpečí)
Zařízení je kompletně smontované, instalované a uvedené do provozu.
Bezpečnostní a funkční (A- a B-) závady již neexistují.
Školení a instruktáž personálu obsluhy a údržby jsou provedeny.
CE-Prohlášení o konformitě specifické pro danou zem jsou k dispozici.
Bezpečnostně technická zkouška proběhla.
Při předání do provozu musí být doplněny a klasifikovány všechny poruchy a hlášení.
 Konečná přejímka
Všechny závady ze soupisu závad jsou odstraněny.
Důkaz využitelnosti podán. Konečnou dokumentaci má zadavatel k dispozici.
Popis výkonu
Dodatečně v rámci plánovacích a konstrukčních jednání vyhotoví dodavatel popis výkonů (srovnatelný se systémovou
specifikací DOD pro realizaci projektu po zadání zakázky). V popisu výkonů jsou podrobně zdokumentovány podrobnosti z
konstrukčních jednání a potřebné odchylky od specifikací TZ. Teprve po potvrzení oddělením plánování techniky
automatizace provede dodavatel realizaci.
Popis výkonu je součástí dokumentace.
Vypracováno: Plánování montáže (PPF-M)
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Následně uvedené minimální obsahy je nutno v popisu výkonů zohlednit:
 Layout celkové polohy včetně všech poloze odpovídajících rozčlenění stanic, ovládacího pultu, ochranného okruhu,
okruhu nouzového zastavení a jejich označení, včetně poskytnutí materiálu a toku materiálu.
 Místo instalace rozvodných skříní, zařízení a technik procesu v layoutu zařízení (rozvod proudu, BMS, ovládací
pulty, technika pohonu, technika sítě, robot, lepení, šrouby atd.).
 Rozčlenění oblastí řízení
 Průběh funkce celkových a dílčích zařízení
 Průběh funkce komponentů nářadí
 Nouzové strategie např. při výpadku komponentů zařízení

1.6 Síťové a řídící napětí
1.7 Podmínky prostředí
1.7.1 Protipožární ochrana
Rozhraní k centrále hlášení požáru, nebo k řízení protipožární ochrany se realizuje přes potenciální E/A (zapnuto/vypnuto).
Při spuštění požárního poplachu je nutné upravit neprodleně polohu zařízení tak, aby mohly být oblasti bran volné a
protipožární brány úplně uzavřené. Nejpozději po uplynutí 30 s sjedou brány nezávisle na stavu zařízení. Potom musí dojít k
regulovanému sjetí všech komponentů. Nejpozději po uplynutí dalších 15 s musí být odpojeny všechny energie.
U zařízení s hasicím zařízením CO2 (např. válečkové zkušební zařízení, zásobovací zařízení paliva atd.) musí být při spuštění
hasicího zařízení odpojeny veškeré zásobování médii a řídící technika. Zařízení na přívod a odvod vzduchu je nutné neprodleně
vypnout. Vstupy a výstupy vzduchu je nutné uzavřít. Po provedeném zaplavení CO2 musí být možné odvětrávací zařízení
jednotlivě ručně opět nahodit.

1.7.2 Ochrana před explozí
V zónách chráněných před explozí je nutné zajistit vlastní bezpečnost signálního vedení vhodnými sestavami E/A
(zapnutí/vypnutí). Uvnitř zón je nutné počítat výhradně s certifikovanými rozvaděči ATEX. Zástavba provozních prostředků
v oblasti ohrožené explozí se smí provádět pouze po odsouhlasení s kompetentním odborným oddělením elektriky.

1.7.3 Mokrá oblast
Kompletní elektrickou instalaci v kabinách s permanentními mokrými oblastmi je nutné provést minimálně v typu ochrany IP
66, dodatečně přikrýt a přemístit vně.
V blízkosti kyselin, louhů a v mokrých oblastech musí být použity kanály z ušlechtilé oceli. Musí být přikryté a mít možnost
odtoku vody. Kabelové kanály je nutné položit tak, aby byly přístupné, aniž by se nacházely v bezprostřední oblasti odstřikující
vody. V mokré oblasti je nutné počítat s uzavřenými iniciátory (s pevným přípojem). Kabeláž se provádí s ochrannou hadicí a
při vstupu do kabelového kanálu a na ochranném krytu iniciátoru pevně zašroubuje. Motory se zásadně instalují mimo mokrou
oblast. Není-li to z technických důvodů možné, použije se ochranná třída IP 66 s dodatečnou ochranou povrchu OS2. Při
montáži je nutné dbát na bezchybné dosednutí a čistotu těsnicích ploch.

1.8 UPS
Aby se zabránilo prostojům zařízení vlivem krátkodobého poklesu napětí, instalují se v některých výrobních oblastech
centrální UPS. Je-li potřeba připojení k UPS, je nutné připravit napájení podle zadání (reference nebo vzorové plány) pro
napojení na externí napájení UPS. Pro napájení UPS platí vzhledem k vymezení dodávky stejné dohody jako pro normální
napájení.
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1.9 Eficience a management energie
Vzhledem k výběru komponentů a techniky řízení musí být při plánování, konstrukci a uvádění do pro-vozu stanovena
opatření, která umožňují pro provozovatele energeticky užitečný provoz zařízení:
 Snížení spotřeby standby během neproduktivních časů a přestávek (např. použitím PRO-FIenergy, odpojením
pneumatické energie atd.)
 Ztemnění ovládacích pultů
 Dimenzování techniky pohonu
Spotřeba energie (elektrické, pneumatické, …) se na ARG/SPS zjišťuje měřicími přístroji. Naměřené hodnoty se zpracovávají
v řízení provozních prostředků, vizualizují se a posílají na velín. Měřenou ob-last přístroje na měření energie je nutné
dimenzovat pro celou pracovní oblast. Zpětné napájení energií musí být rovněž evidováno.

1.10 Uvolňovací seznam materiálu
Všechny použité zařízení PROFINET musí splňovat minimálně otevřené standardy PROFI-NET a specifikace podle IEC
61158 a IEC 61784 musí být certifikovány akreditovanými testovanými laboratořemi.
Stejné komponenty se ke konečné přejímce předávají s jednotným stavem hardware, software a firmware.

1.11 Opětovné použití
Tento odstavec se vztahuje výhradně k opatřením přestavby.
U nových zařízení není opětovné použití již používaných přístrojů, komponentů a materiálů povoleno.
Na vyžádání se údržbě poskytnou demontované materiály jako náhradní díly.
Při opětovném použití mechanických dílů je nutné tyto osadit a instalovat s novými elektrickými díly.

1.12 Integrace do stávajících výrobních zařízení
Při modifikacích zařízení se nemůže předpokládat, že budou k dispozici rezervy ve skříních svorkovnic, převodech,
konvenčních skříních, ovládacích panelech atd. Z důvodů místa a přehledu nemohou být pro každé rozšíření použity kompletně
nové skříně svorkovnice, konvenční rozšiřovací skříně a paralelní ovládací panely. Z těchto důvodů patří práce, jako náhrada
menšího ovládacího panelu za větší, nebo rozšíření provozního prostředku k objemu dodávky dodavatele.
Je-li nutné provádět demontáže, pak je nutné ovládací panely nově uspořádat podle struktury zařízení. Zbylé převody mezi
skříní a ovládacími panely, skříněmi svorkovnicemi a ostatní periférií je třeba nově srovnat.
Vlivem demontáže mechanických částí se může obnova zbývající elektroinstalace stát nutnou.
Při přestavbách mají být nejprve použity rezervy. Jsou-li potřeba nové rozvodné skříně a skříně svorkovnice, je nutné je
dimenzovat s 20% rezervou.
Sběrnicové systémy je nutné prověřit na jejich hodnoty tlumení a stínění a případně je vyměnit.
Všechny žárovky ve svítivých hlásičích konvenčních ovládacích prvků a zobrazení a údajů se nahradí LED.

1.13 Poskytnuté komponenty a zařízení
Zadavatel si vyhrazuje právo poskytnout komponenty hardware a řízení, komponenty HMI a licence. Snížení se odečtou s
pomocí množstevní struktury.
Vypracováno: Plánování montáže (PPF-M)
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1.14 Aktualizace konstrukčních zadání, software a firmware
Pro kalkulaci je nutné na technologii zhodnotit tři update. Při odsouhlasení plánovaného hardware, software a firmware zadá
zadavatel příslušné nasazované číslo verze. Toto probíhá podle písemného jmenování plánovaných komponentů dodavatelem.

1.15 Staveniště
2

Vyhotovení nabídky

Pro srovnatelnost nabídek vyplní dodavatel soupis výkonů zadaný zadavatelem a v originálním formátu ho zašle zpět.

2.1 Investice
2.1.1 Plánování, konstrukce, dokumentace
K tomu patří vyhotovení elektronických layoutů pro celkové zařízení, koncepty řízení a vyhotovení celkových podkladů
zapojení pro elektrické vybavení, jako schéma toku proudu, připojení a stavby se systémem CAE EPLAN. Kromě toho se
přitom ohodnotí vyhotovení logiky řízení a vizualizace a všeobecné popisy, provozní příručky atd.

2.1.2 Vyhotovení (rozvodné skříně, kupované díly)
V této položce se vykazují náklady na kupované díly (např. hlavní/vedlejší ovládací stanice, PC, software atd.), rozvodné
skříně včetně přístrojů automatizace a sběrnicových komponentů, nacházejících se v rozvodné skříni, síťové skříně a
kompaktní síťové skříně včetně spínačů a patch-panelů a stavby rozvodné skříně.
Komponenty osvětlení zařízení, údržbové zásuvky a kabelové kanály nejsou v množstevní struktuře detailně uvedeny. K tomu
potřebná množství se zohledněním specifikce v TZ a v layoutu dodavatel zjistí a ohodnotí.

2.1.3 Instalace a montáž
V této položce se vykazují náklady na materiál a náklady na instalaci pro napájení, osvětlení zařízení a údržbové zásuvky,
odbočné skříně pro vysokonapěťové sběrnice, podřazené rozvaděče a jejich přívody a převody. Drobný materiál jako šrouby,
pouta, suchý zip atd. se nevykazuje zvlášť, je nutné ho ale v kalkulaci zohlednit.
Instalace provozního prostředku
K instalaci patří veškerá spojovací vedení provozních prostředků od ventilových ostrůvků, polohových spínačů, motorů atd.
Náklady na ventily, ventilové ostrůvky, polohové spínače, motory, měnič frekvence, řízení lepidla atd. je nutné vykázat v
nabídce mechaniky.
Převody
Převody jsou veškerá spojení vedení mezi svorkovnicí v rozvodné skříni a svorkovnicemi vedlejších ovládacích stanic,
svorkovnicových a modulových skříní instalace provozního prostředku, roboty, šroubovými a jinými procesními přístroji a
všech přístrojů, napojených přímo na svorkovnici rozvodné skříně.
Dále jsou to spojení vedení mezi vedlejšími ovládacími stanicemi, svorkovými a modulovými skříněmi a vedení jako spojení
rozvodných skříní mezi sebou a vedení sítě a připojovacími zásuvkami.

2.1.4 Uvádění do provozu/programování robota/instruktáž
V této pozici se vykazují náklady na uvedení celkového zařízení do provozu, uvedení systému řízení dat šroubů (SDMS),
programování robota a instruktáž pro obsluhu zařízení a údržbu.
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3

Koncept řízení

Zařízení se člení na oblasti řízení, zátěžového napětí, oblasti ručního/automatického ovládání a stanice/funkční skupiny. Počet
a rozdělení je nutné stanovit podle funkčních a prostorových daností a před realizací odsouhlasit s příslušným odborným
oddělením elektro.
Pro oblasti dopravní techniky, které protínají zařízení s vlastními řízeními, je nutné zásadně počítat se separátními oblastmi
řízení / zátěžového napětí.
V skříňovém rozvaděči se používá HMI k zobrazení hlášení a k vizualizaci oblastí řízení/zátěžového napětí a druhů provozu.
V ovládacích pultech je rovněž zastavěno HMI, které dále umožňuje k vizualizaci obsluhy jednotlivých oblastí zařízení.
Přes ethernetové rozhraní probíhá napojení na velín a popř. na nadřazený systém k řízení vozidla.
Před odevzdáním nabídky je DOD povinen prověřit zadaný koncept řízení z hlediska výkonnosti. Kdyby z důvodů výkonu
nebyla realizace zařízení s tímto konceptem možná, je nutné tuto skutečnost sdělit zadavateli a nabídnout mu alternativní
řešení.

3.1 Řízení provozního prostředku
Při výběru CPU je nutné zohlednit, že následující mezní hodnoty nesmějí být překročeny:
Doba cyklu:
max. 40ms
Osazení pracovní pamětí: max. 70%
Počet síťových spojení:
max. 70%
Osazení adresového prostoru:
max. 80%
Pokud s uvedenými CPU nelze dodržet zadané hodnoty, je nutné po konzultaci s příslušným odborným oddělením elektro
rozdělit do několika pracovních skupin.
V uživatelské logice je nutné ztit hodnoty cyklu pro minimální, maximální a aktuální dobu cyklu v datových modulech.
Program je nutné uložit na připojené remanentní paměti v SPS.
Po výpadku napětí nebo odpadnutí startu, resp. zátěžového napětí musí zařízení po stisknutí klávesy „Start“ ze stejné pozice
opět naběhnout. Při tom se předpokládá, že jsou splněny personální a strojní bezpečnostní podmínky (předpoklady pro start)
a poruchy byly odstraněny a potvrzeny.
Manipulace na toku materiálu jakož i zásah s pomocí programovacího přístroje do řízení zařízení jsou jako „pomoc pro
start“ pro náběh nepřípustné.

3.1.1 Malá řízení
Každý elektromagnetický nejmenší nebo ruční přípravek musí disponovat samostatným řízením s rozvaděčem.
Skříňový rozvaděč obsahuje automatizační přístroj, moduly I/O pro zapojení, personální bezpečnosti a interní řízení,
bezpečnostní prvky a svorkovnice.
Všechny periferní přístroje jsou jako decentrální jednotky napojeny v poli přes Profinet
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Obr. 1 Skříň rozvaděče s PLC s nejmenšími a ručními přípravky

Pro obsluhu se používají dotykové panely podle seznamu uvolněných komponentů. Konvenční 22,5mm obslužné prvky pro
nouzové zastavení, E7 se nacházejí ve dveřích skříňového rozvaděče. Na dotykovém panelu se kromě kontroly dílu a základní
polohy válce a pracovní zobrazí také počet kusů a doba taktu.

3.2 Druhy provozu
Předvolba druhů provozu - manuální/automatický
Druhy provozu manuální/automatický je nutné realizovat přes softwarová tlačítka ve vizualizaci. Ty mohou být předvoleny a
příslušně střídány, jak centrálně pro celé zařízení, tak i v dílčích oblastech.
Kontrola hlásiče
Každý pohyb je nutné kontrolovat v jeho koncových pozicích polohovými nebo přibližovacími spínači. Stavy sepnutí je nutné
zobrazit na ovládacím panelu. Vyskytují-li se v případě chyby, např. vzpříčením kontroly koncové pozice zároveň obě
výpovědi, generuje se na ovládacím panelu chybové hlášení a proces se v příslušném taktu přeruší. Je-l chyba odstraněna, je
nutné kontrolu hlášení potvrdit ručně.
Kontrola doby chodu
Časy pohybů je nutné kontrolovat. Změna polohy nastavovacího členu musí proběhnout v definovaném čase. Je-li toto
časové okno překročeno, je nutné generovat chybové hlášení a proces v příslušném taktu přerušit.

3.2.1 Předvolby
Každou předvolbu je nutné vizualizovat na HMI a hlásit na velín (centrální monitoring zařízení).
V podstatě je nutné realizovat následující předvolby:
3.2.1.1
S centrální řídící jednotkou a bez ní (centrální monitoring zařízení/místně)
Je-li centrální řídící jednotka předvolena, mohou být odsud nastaveny a řízeny všechny parametry, spínání přestávek, světlo
atd. Není-li centrální řídící jednotka předvolena, mohou být stejné obslužné činnosti prováděny na místě.
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3.2.1.2
Odvolení funkcí/stanic
Touto předvolbou je funkce nebo stanice ve vlastním zařízení odvolána. Zařízení pracuje automaticky bez odvolené
funkce/stanice dál.
Pokud je to možné, je nutné osy a provozní prostředky nižší úrovně dimenzovat jako jednotlivě odvolitelné. Nastavovací členy
s v případě potřeby bez profilu najedou do parkovací pozice, resp. nebo základního postavení. Tímto opatřením má být při
výpadku udržen provoz zbývajících komponentů.
Ochrana před explozí, protipožární ochrana, personální a strojní bezpečnost (blokování kolize) nesmějí být ovlivněny.
3.2.1.3
Navolení/odvolání rozhraní
Pro každé rozhraní (jako např. identifikační systémy, vedení obsluhy, dokumentace dílu, Poka Yoke, utahovací technika, UPS
nebo procesní přístroje) musí být realizované navolení/odvolání.
Zařízení pracuje v automatice bez dotyčného partnera rozhraní dál.
Ochrana proti explozi, protipožární ochrana, personální a strojní bezpečnost (blokování kolize) nesmějí být ovlivněny.
3.2.1.4
Zastavení na konci taktu, resp. spínání přestávek
Tato předvolba slouží k systémově správnému zastavení zařízení. Tato funkce se provádí i prostřednictvím signálu „pauza“.
Jakmile je dosažena definovaná výchozí pozice, řízení všechny části zařízení postupně zastaví. Výchozí pozice musí být pro
všechny části zařízení zvolena tak, aby byl z této pozice kdykoli možný automatický opětovný náběh. U transportních zařízení
musí existovat možnost plnění zásobníku s pomocí časově zpožděného zastavení.
3.2.1.5
Vyprázdnění zařízení
Při předvolbě „vyprázdnit zařízení“ se zařízení automaticky vyprázdní. Jakmile se zařízení vyprázdní, zůstane stát v
definované poloze. Prázdné transportní prostředky projíždějí stanicemi bez zpracování. Procesní přístroje nedostávají pro
prázdné transportní prostředky žádné signály o rozhraní.
3.2.1.6
Výroba bez dílu (ghost run)
Tato předvolba aktivuje úplnou simulaci procesu bez dílu v automatickém provozu. Kontroly dílů je v této předvolbě nutné
programově technicky simulovat, úchyty dílů a předávání jsou deaktivovány.
3.2.1.7
Jízda do základní pozice
Volba ‚jízda do základní pozice‘ musí zařízení automaticky z každé situace převést do definovaného stavu startu.
3.2.1.8
Čištění, preventivní údržba, mazání, kalibrace, referenční bod
Tyto předvolby dovolují dílčí procesy, které jsou pro obnovu a uvedení do provozu nutné. Zablokování, strojní a osobní
bezpečnost jsou nadále aktivní. Pohyby se provádějí, dokud je tlačítko stisknuto. Pro bezpečnost se dílčí proces zastaví po
dodatečné maximální době ovládání.
3.2.1.9
Přemostění strojní bezpečnosti
Překlenutí strojní bezpečnosti se provádí klíčovým spínačem E2 a zobrazuje se na HMI. Klíč lze vytáhnout ze zámku pouze
ve vypnuté poloze.

3.3 Bezpečnost personálu
Spuštění bezpečnostního zařízení se zobrazí na signálním semaforu na bezprostředním místě a na ovládací tabuli.
Po opuštění nebezpečné oblasti smí být opětovné zapnutí provedeno pouze po dodatečném potvrzení pomocí světelného
tlačítka.
Vypracováno: Plánování montáže (PPF-M)
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3.3.1 Nouzové zastavení
Všechny spínače nouzového zastavení je nutné nahlásit jednotlivě vizualizaci zařízení.
Všeobecně je nutné počítat s tlačítky nouzového zastavení na následujících místech:
 na každé ovládací stanici
 na každé vkládací oblasti
 na každém systému výměny palet
 na každé zakládací a vykládací stanici
 na každých dveřích do bezpečnostního oplocení
 na dopravních zařízeních s pracovišti s přesazeným taktem
 na přechodech a průchodech vždy vlevo a vpravo. Průchody je nutné zajistit světelnými závorami, resp. odpojovacími
lištami.

3.3.2 Pohyblivé kryty
Pohyblivé kryty je nutné vybavit bezdotykově působícími bezpečnostními spínači.

3.3.3 Dveře do bezpečnostního oplocení
Na všech dveřích do bezpečnostního oplocení je nutné provést požadavek přístupu. Při navolení dojedou všechny běžící
pohyby až k příštímu zastavovacímu bodu a potom se personál obsluhy obdrží signál pro oprávnění ke vstupu. Pro
požadavek ke vstupu a potvrzení je nutné počítat s kombinací tlačítek se světelnými tlačítky.

3.3.4 Našlapané plochy, rohože a spínací lišty
Tyto prvky jsou povoleny pouze po konzultaci s příslušným odborným oddělením elektro.

3.3.5 Kyvadlové klapky
Kyvadlové klapky musí být v provedení s bezdotykově působícími bezpečnostními spínači.

3.3.6 Skenery a světelné závory pro ochranu osob
Provedení bezdotykově působících ochranných zařízení (BPOZ) je nutné odsouhlasit s příslušným odborným oddělení elektro.
Zásadně je nutné dbát na upevnění bez chvění. Je nutné zabránit narušení zářením cizího světla. Bezdotykově působící
ochranná zařízení musí být vyměnitelná bez nového mechanického nastavení.

3.3.7 Překlenutí osobní bezpečnosti
K přemostění bezpečnostního zařízení je nutné instalovat klíčový přepínač E2 se signálním světlem a připojovací bod pro
schvalovací tlačítko podle referenčního podkladu. Na zařízení je nutné počítat s jedním schvalovacím tlačítkem
s integrovaným spouštěcím tlačítkem.

3.3.8 Indikace vzpříčení
Při použití 5/2 cestných impulzních ventilů s kontrolou koncové polohy je nutná indikace vzpříčení. Je nutné realizovat
následující požadavky:




Na elektricky jištěné ochranné dveře je nutné instalovat separátní bílé signální světlo jako ukazatel vzpříčení.
Vzpříčený pohyb se zobrazí blikáním kontroly koncové polohy na HMI a na signálním světle.
V HMI musí být indikace vzpříčených pohybů podložena žlutou barvou.
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3.4 Řízení typu
Řízení provozního prostředku se musí postarat o to, aby bylo v každém momentu známé, který díl se ve které stanici nachází
(pozice, typ atd.). Zařízení musí umět tyto informace zobrazit na HMI. BMS vyčte přes čtecí místo z nosiče dat identifikační
kód. S pomocí identifikačního kódu jsou na centrálním přísunu dat požadovány informace pro řízení typu.

3.4.1 RFID
Dodavatel musí zajistit zapisovací a čtecí jednotky pro RFID. Každé jednotlivý zapisovací a čtecí bod musí být odvolitelný.
Každá zapisovací a čtecí jednotka se aktivuje přes spouštěcí signál. Automatické zachycení (např. Autodetect) není přípustné.
Zapisovací procesy se zásadně provádějí pouze při stojícím dopravníku. Dodatečná kontrola nosiče dat probíhá přes příští čtecí
bod.
Při poruše řízení typu se typ předvolí manuálně na HMI. Obsluha zařízení musí zadat PIN a/nebo vybrat program. K tomu
musí být vytvořena možnost zadání, vhodná pro případ použití (např. skener, zadání na HMI/PC). V případě potřeby je nutné
naplánovat autorizaci.

3.4.2 Evidence čárového kódu
Napojení stacionárního a mobilního skeneru čárového kódu se provádí přes PROFINET. Mohou se používat různé kódy.
Čtečky je nutné umístit s možností nastavení v souladu s dohodnutou polohou kódu. Výsledek čtení se zobrazí bezprostředně
na skeneru nebo na pomocném zobrazovacím prostředku, patřícímu k čtečce. Pro přístroje k vyhotovení štítků čárového kódu
je nutné zajistit vyrovnanou kvalitu tisku a umístění. Vystředění kódu je nutné přesně dodržet. Šířka modulu nesmí být kvůli
bezpečnosti procesu menší než 0,5mm.
Všechna identifikační místa čárového kódu je nutné vybavit manuální náhradní technologií. Je nutné počítat s dodatečnými
ručními zadáními, čímž je možné zadání čárového kódu ve formě prostého textu na ovládacím panelu, resp. na separátním
zadávacím místě s monitorem a klávesnicí. Potřebné ruční zadávání personálu je vyžadováno přes optický a akustický signál.
Ruční zadání je nutné prověřit na kontrolní číslici, počet míst a věrohodnost. Místo instalace terminálu pro ruční zadání se
stanoví ve fázi konstrukce.

3.4.3 Přiřazení výrobních dat = křest (Car RFID)
Křestem se na prvním zapisovacím / čtecím bodě přiřazují dopravnímu prostředku data vozu. Je-li zapisovací / čtecí bod ze
křtu odvolán, musí tuto funkci umět převzít následující zapisovací / čtecí bod.

3.4.4 Sekvenční porovnání
Na předáních, resp. při spojení dílů se musí počítat se sekvenčním porovnáním.
Slouží k porovnání datových vět „požadovaných“ (cílová data) se „skutečnými“, nebo k porovnání dvou datových vět
„skutečných“ z předmontáže a hlavní montáže (např.: data pro chod dopředu z FIS s dostupným PIN; PIN z pohonné jednotky
s PIN v EHB). Sekvenční porovnání musí být provedeno odvolatelně.

3.5 Koncept zasíťování
Síťový koncept je nutné realizovat podle standardu kabeláže Volkswagen AG (VVS). Síťové kabely je nutné zvolit v souladu
s okolními podmínkami, podle zadání zadavatele (např. VVS, SVV – předpis pro kabeláž daného závodu, uvolňovací seznam
materiálu).
Indukční, resp. kapacitní rušení nemohou být vyloučena a nesmějí ohrozit funkci sítě. Kolísání provozních parametrů vlivem
stárnutí, kolísání teploty, znečištění, tlumení atd. nesmějí ovlivňovat funkčnost.
Vypracováno: Plánování montáže (PPF-M)
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Při plánování sítě je nutné dodržet připojovací rezervu 20% pro budoucí změny. Detaily je nutné odsouhlasit se zadavatelem
(koncept).

Bezpečnost sítě
Není-li k dispozici rozdělení přepážkami podle KHTZ (KELH) část I-B09, resp. nemůže-li být realizováno, (např. integrační
projekty), instaluje dodavatel po konzultaci se zadavatelem rozdělení s pomocí decentrální protipožární přepážky.
Všechna existující rozhraní (Web-Interface, SSH atd.) všech spínačů a směrovačů ve všech oblastech je nutné chránit hesly
podle komplexních zadání Volkswagen. Hesla je nutné předat příslušnému oddělení údržby.

Profinet Segment
Topologii sítě je nutné si odsouhlasit s příslušným odborným projektantem, resp. realizovat topologické koncepty, zadané
zadavatelem.
K tomu je nutné vyhotovit přehled sítí (nikoli E-Plan) podle zadaných znázornění zadavatele.
Pro kalkulaci je nutné zohlednit následující premisy:
 Na každém spínači je nutné udržovat volný RJ45-Port pro kontrolu (mirroring) portů jako rezervu. Tento neplatí pro
PN- Conformance Class-C Switches
 Je nutné vybudovat kaskádu spínačů, maximálně 40 za sebou. Účastníci v odbočujících větvích, se zde nezohledňují.
 Při více než 40 účastnících je nutné vybudovat další kaskádu spínačů.
 Pro úseky sítě s protokoly Profinet se použijí pouze spínače Conformance Class-C (Siemens IRT).
 Účastníci se napojí na kaskádu spínačů ve větvích s max 10 účastníky.
 Uzavření sítě, resp. větví do obvodu.
 Asynchronní služby a účastníci s vysokým busovým zatížením, jako např. řešení Thin-Client, hlavní/vedlejší ovládací
stanice se napojují zvlášť. Kaskáda spínačů jako provazec hlavní linie k napojení se musí vytvořit uvnitř zařízení.
 Účastníci PROFINET, kteří nesplňují Conformance-Class C, se vždy zapojí přes separátní větev v poli (Switch) do
topologie PROFINET.
 Hlavní ovládací stanici je zásadně nutné napojit na spínač ve skříni provozního prostředku.
 Kabeláž sítě v poli smusí být provedena jako měděné vedení, specifikované ProfiNET (obsazení přípojek se provádí
podle EIA/TIA 568B).
 Dobu cyklu busu je nutné upravit podle zadání zadavatele.

Konektivita
Všechna vedení sítě od skříňových rozvaděčů a k nim se vedou zásadně přes outlet, opravná pole (patch fields), rozvaděč
nosných šín, nebo také spojky vhodné pro šíny ve tvaru T.
Decentrální modulové skříně se nevybavují outlety apod. Zde probíhá instalace zástrčkami, osazenými konektory, na kabelech,
povolených k tomuto účelu.
Napojení na síťovou skříň ZAD
Zařízení se musí zapojit redundantně přes dva (100 MBit/s) UpLink-Ports, schopné fastethernetu, se skleněnými vlákny (LWLkabel se 4 vlákny, osazenými konektory) na dvě lokálně oddělené sítě.
Položení vedení od zařízení k síťovým skříním probíhá v oddělených a výhradně pro síť instalovaných systémech nosičů
kabelů (trasy, vodiče atd.). TJe nutné je jednoznačně označit (viz. VVS v aktuální verzi) a patří k objemu dodávky dodavatele.
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Obr. 2 Znázornění rozhraní

Rozhraní

Technologie připojení

1, 2, 3

Rozvaděč nosných šín

Dokumentace sítě a účastníků
Dokumentaci je nutné předložit elektronicky (originál soubory a jako PDF) a v papírové formě. Výkresy se vyhotovují s MS
Visio; seznamy s MS Excel. K dokumentaci patří úplný seznam účastníků a s místem zástavby. (Pracovní skupina/skříňový
rozvaděč/pole v hale atd.), název sestavy, typ sestavy, výrobce sestavy, IP parametry (adresa, podsíť, Gateway), adresa MAC,
jméno hostitele a doplňující informace (např. funkce, redundantní manažer atd.).

Příklad. 3 Příklady pro tabulkový seznam účastníků

Klienty, panelové počítače, nebo podobné systémy je nutné dodatečně tabulkově zdokumentovat.
Zde je nutné pojmenovat informace jako provozní systém (OS), funkce (např. webserver, server databank, HMI apod.),
uvolnění (soubory, pořadače), instalovaný hardware a software (CPU, RAM, HDD, antivirus, EndPoint Security atd.),
používané komunikační porty a protokoly a instalované servic packs a patches v momentu předání. V dokumentaci musí být
uvedeny zvláštní informace o software, podléhajícím licenci a přístup k provozním příručkám a návodům.
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K objasnění komunikačních vztahů je nutné zhotovit výkres, který popisuje použité porty a protokoly v různých rovinách
pole.

Obr. 4 Příklad pro dokumentaci komunikačních vztahů

Výkres má obsahovat všechny aktivní účastníky sítě (např. SPS, PC atd.) jakož i použité body port a patch. Informace jako
IP- data, MAC, místo zastavění & kabel ID se zde opět objevují.
Do dokumentace rovněž patří všechny měrové protokoly vč. celkového přehledu certifikovaných vedení.
Dokumentace/přejímka zařízení PROFINET
Měření v zařízených založených na PROFINET je nutné provádět podle „Leitfaden zum Umgang mit dem AIT
PROFINETanalyzer“ – „Příručka pro zacházení s analyzátorem AIT PROFINET“ plánování značky Volkswagen.
Dokumentace se musí vytvořit včetně vedení UpLink a předávacích spínačů. Přitom je nutné dbát, aby vedení UpLink
k nadřízené síti zařízení zpravidla nebylo zachyceno PROFINET softwarem pro přejímku . Tyto informace musí zvlášť
vyplývat z dokumentace.
Je nutné vyhotovit kompletní přejímací protokol. Z toho vyplývá dodržení právě platné konvence pojmenování na stanovišti,
dodržování mezních hodnot u optických vlnovodů ve vztahu k rezervě tlumení (nikoli ≤2,5dB) a délce vedení (srov. PNO
PROFINET Směrnice pro plánování č. 8061), statistikám portu/diagnóze dat (vytížení, CRC chyby atd.) zastavěných spínačů
L2 a použitým stavům firmware a software. Z přejímacího protokolu dále vyplývá dodržování předepsaných dob aktualizace.
WLAN
Použije-li se WLAN, použijí se jak konfigurace přístrojů, které používají WLAN, zdokumentuje se topologické uspořádání
v poli i použité kanály u Access Points (APs). Všechna měření se provádějí a dokumentují v pásmu 2,4GHz a 5GHz. Zvláště
v pásmu 5GHz nesmějí být použity radarové frekvence 5,690 – 5,710GHz.
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SSID

MAC adresa

Kanál frekvence (v
Kanál
GHz)

Logistika

00-0b-0e-9e-fb-07

5,3

60

Produkce

00-0b-0e-9e-fb-01

5,3

60

FTS-WLAN-1

00-0e-8c-99-c5-50

5,22

44

FTS-WLAN-2

00-0f-a3-d7-7a-76

5,24

48

Obr. 5 Příklad pro tabulkovou dokumentaci Access Points

Celkovou instalaci je nutné měřit programem Sitesurvey, který zobrazuje tlumení jednotlivých AP i celé instalace.
Dokumentace se vyhotoví na layoutu haly, který zobrazuje postavené zařízení a zobrazuje použité měřicí body.
Použití frekvencí a použité kanály se měří s vhodným spektrálním analyzačním software.
Při použití vodiče svodových vln RCoax, nebo štěrbinového dutého vodiče (vlnovod) je nutné provést elektromagnetické
měření síly pole. Je nutné dávat pozor, aby přípustná oblast od 60 do 80 dBµV/m nebyla ve vzdálenosti 2 metrů překročena.
Je-li potřeba přístroje AP vyměnit, je nutné chování a funkci roamingu zdokumentovat. K tímto účelu se generuje seznam, ze
kterého vyplývá doba přepojení aplikace a použité kanály.
Veškerý provoz dat ve vzdušném (radiovém) rozhraní je nutné sledovat. Retransmisní hodnotu v maximální výši 33% je nutné
v každém případě dodržet.
Dokumentace bezpečnostních zón
Použijí-li se v oblasti výroby resp. řízení zařízení bezpečnostní zóny, (protipožární přepážky, IPS atd.), je nutné je
zdokumentovat. Zde mají být především popsány použitá pravidla (uvolnění, zákazy) ve vztahu ke komunikačním portům,
partneři a protokoly. Použitý koncept bezpečnostních zón a funkce (např. NAT, VPN) je nutné popsat.

3.6 Napojení velína
Všechna výrobní a rušivá data (např. hlášení poruchy, cílové hodnoty, skutečné hodnoty, stavy vyrovnávací paměti,
identifikační čísla, hodnoty spotřeby energie atd.) je nutné evidovat v SPS a dát k dispozici přes LAN nadřazenému systému.
Zakázka na systém velína bude udělena zvlášť a není obsahem tohoto technického zadání. Dohoda o provedení rozhraní se
provádí po udělení zakázky systému velína. V případě stávajících systémech velína je úkolem DOD prověřit rozhraní a
seznámit se s ním a začlení ho.

4

Specifikace technologie

4.1 Dopravní technika
Manuální posunování nosičů obrobků je nutné rozeznat od řízení zařízení a hlásit a nesmí vést k chybné funkci. Oblasti zařízení
za místem poruchy, nebo blokovaného místa musí běžet dál. Přivádějící řízení musí zohlednit ještě zbývající vyrovnávací
paměti až k místu poruchy a musí být smysluplně zastaveny.
Je nutné počítat s kontrolami plauzibility a hlášením doby průběhu.
Při použití decentrálních měničů frekvence je nutné napojit na vstupech měničů frekvence iniciátory a kontroly dílů dopravních
segmentů.
U horizontálních dopravních prvků s pojezdovou drahou delší než 15 metrů není použití vlečných kabelů přípustné. K přenosu
energie přitom dochází přes sběrnice nebo indukčně, k přenosu dat přes datové světelné závory, nebo Profinet-iWLAN.
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Existuje-li během transportu nebezpečí poškození dopravovaného materiálu (způsobené např. vyčnívajícími díly z přepravek,
pozicí pohyblivých dílů atd.), je nutné před ohroženým místem provést kontrolu kontur. Poškození kontur musí být oznámeno
s pomocí světelného signálního sloupu (semaforu) na místě. Další transport smí být proveden teprve po odstranění poškození
kontury a manuálním potvrzení světelným tlačítkem. V partiích otočných stolů, zvedáků, kyvadlové přepravy atd. a veškerých
přejímacích/předávacích stanic, nacházejících se v systému, je nutné počítat s kontrolami mezer a zajistit, aby byl
přepravovaný objekt bezpečně ustaven na dopravní jednotce, měnící směr, a žádné díly nevyčnívaly do hraničících oblastí
pohybů. Použitá dopravní média jako popruhy, řetězy, pásy atd. je nutné kontrolovat na poškození.

4.1.1 Řízení dopravní techniky
Řízení pohonů probíhá přes sběrnicový systém. Pohon obdrží povel k jízdě (dopředu, zpátky) a cílové hodnoty pro rampu a
rychlost od SPS.
U polohovacích pohonů se jízda (rampy) uloží v měniči. Na základě variabilních jízdních drah si přístroj aktuálně vypočítá
hodnoty. Zadání z řízení jsou pro polohovací pohony vedle start/stop, i rychlosti a cílová pozice. Polohování probíhá vždy
prostřednictvím snímačů absolutních hodnot, resp. indukčních senzorů.
Cílové hodnoty (rychlost pásu, modely pracovní doby, počty kusů) je nutné parametrizovat přes vizualizaci, nebo techniku
řízení.
Uložení těchto cílových hodnot probíhá v PLC v oblastech modulů dat. Ukládání požadovaných hodnot ve vizualizačním
software není dovoleno.
Úkolem DOD je představit rychlosti a rozsahy regulace v rámci konstrukčních prací a předložit je ZAD ke schválení.

4.1.2 Detekce dráhy
Prvky dopravní techniky v oblasti plynulé výroby je nutné vybavit systémem měření dráhy. Aby byla např. čtecí místa,
procesní přístroje, nebo nadřazené systémy zásobována spouštěcími signály, musí být detekce dráhy zpracována v software.
Synchronně běžící systémy dále vyžadují údaje o rychlosti a pozici.

4.1.3 Zapojení procesních přístrojů
Pro zapojení procesních zařízení (utahovací zařízení, montážní stanice, manipulační zařízení atd.), musí DOD řízení zařízení
instalovat rozhraní k procesnímu zařízení a uvést ho do provozu (I/O výměna signálu, bezpečnostní rozhraní).
Pro výměnu signálu se poskytnou následující informace:
 vstup dílů (začátek pracovní oblasti)
 identifikační číslo vozu
 2/3 hlášení (výstraha)
 výstup dílů (konec pracovní oblasti)
Signály, poskytované procesním zařízením musí být zapojeny do řízení zařízení a vyhodnocovány, např.:
 zastavení linky
 stavové signály
 nouzové zastavení
Snímače signálů, potřebné k zapojení procesních zařízení (např. parkovací pozice, volnost profilu, zastavení linky atd.) musí
být implementovány do řízení zařízení a uvedeny do provozu.
Volnost profilu všech zařízení je u všech procesních zařízení (např. manipulátory, aplikační zařízení), které zasahují do
dopravních tras, nutné zajistit přes spínač pro uvolnění profilu. Při opuštění spínač pro uvolnění profilu je nutno pohyb
dopravníku zastavit.
Před dosažením mechanické koncové polohy procesních zařízení podél výrobní linky musí být provedeno odpojení dopravní
techniky. Dodavatel řízení zařízení musí na své riziko zhodnotit, jestli se má odpojení provést s ochranou strojů nebo osob.
Zastavení pásu způsobené procesními zařízeními (chybějící parkovací pozice nebo volnost profilu, odpojení linky) je nutné na
místě zobrazit pomocí světelných signálních sloupů (semaforů).
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K objemu dodávky DOD procesního přístroje patří:
 odsouhlasení pro konstrukční integraci signalizace s příslušným DOD zařízení
 signální čidlo (odpojení konce linky, uvolnění profilu, bezpečnostní zařízení, …)
 kabely a kabelové trasy
 mechanická a elektrická instalace signalizačních čidel vč. popisu
K objemu dodávky DOD řízení zařízení patří:
 odsouhlasení pro konstrukční integraci signálních čidel s příslušným DOD procesních zařízení
 zadání popisu signálních čidel
 signální sloup vč. popisových tabulí
 mechanická a elektrická instalace signálního sloupu vč. popisových tabulí
 nezbytné moduly I/O, resp. vazební člen PN/PN a k tomu potřebná skříň svorkovnice
 napojení signálního čidla
 kompletní uvedení do provozu
 bezpečnostní koncept a posouzení rizika pro celkové zařízení

4.1.4 Systémy napájecích šín
Připojení napájecích vedení na systém napájecích šín musí být provedeno zásadně přes rozvodnou krabici šín. Řezy šín je
nutné zdokumentovat v layoutu zařízení.
Je nutné zabránit parazitnímu napětí prostřednictvím uhlíkových kartáčků. Aby nemohlo v sousedních okruzích zátěžového
napětí a v sousedních zařízeních dojít k žádným nebezpečným situacím, instalují se na příslušných přechodech šín dělicí bloky
v provedení s osobní bezpečností.

4.1.5 Řízení vozu
V závislosti na poloze vozu podél jízdní trasy a typu vozu je nutné realizovat rozdílné rychlosti, výšky zdvihu, nebo vzdálenosti
taktu. Odpovídající data musí být možné parametrizovat přes HMI zařízení a přenést do řízení vozu. V řízení zařízení se tyto
parametry spravují v separátních datových modulech. Aby se ZAD umožnilo online srovnání datových modulů s pomocí
stávajících archivačních systémů, nesmějí být obsažena žádná dynamická data.
Pro zachycování výšky zdvihu je nutné počítat se systémem měření dráhy absolutní hodnoty a pro zachycení dráhy podél trasy
jízdy s čárovým kódem systému měření dráhy nebo s magnetickým měřícím systémem. Pokud lze řízení vozu obsluhovat nebo
diagnostikovat přes dálkové řízení (rádiové nebo infračervené), musí být v objemu dodávky obsažena dvě dálková řízení.
Celou skříň řízení včetně sběračů proudu musí být možné okamžitě a bez pomocného nářadí vyměnit. Hlavní spínač musí být
možné ovládat zvenčí. Při špatné přístupnosti hlavního spínače je nutné dodatečně počítat se spínačem pohonu na voze, nebo
závěsu v dosahu obsluhy. Ukazatelé stavu provozu a poruch musí být na skříni rozvaděče jasně viditelně uspořádány.

4.1.6 Elektrické závěsné dráhy
Všeobecně musí být použity dvojité sběrače proudu. Na každém voze je nutné umístit dva sběrače proudu s ochrannými vodiči.
Sběrače proudu musí být vhodné pro reverzibilní provoz pro oba směry jízdy.
Jízdní trasy se rozdělí do několika jízdních zón. Tyto musí být při nouzovém zastavení bezpečně odpojeny.
Ruční posunování vozů musí řízení provozního prostředku umět rozpoznat a nahlásit a nesmí vést k chybné funkci.
Naložené vozy musí být schopny jízdy po navolení přes prázdné trasy a prázdné vozy i přes plné trasy.
Rozhodovací body (např. výhybky, zvedáky, odebírací místa atd.) je nutné zajistit prostřednictvím kontroly dílů. Tyto musí
být zohledněny i ve zvláštních postupech. K zajištění odstupu od vozu, jedoucího vpředu, je nutné na podvozek namontovat
senzor na ochranu před kolizí.
Pro šetrné zacházení s mechanikou musí být možné vozy pomalu zrychlovat, resp. brzit.
Pohyblivé díly na závěsech musí být zapojeny do vyrovnání potenciálu.
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4.1.7 Suvné platformy (skidy)
Přístupnost řízení pod platformou je nutné realizovat přes revizní otvor. Přitom je nutné dbát, aby bylo řízení v případě
naložené platformy přes tento otvor přístupné. Aby se zajistila viditelnost všech údajů o stavu provozu a poruch, musí být do
platformy zasazena plošně zalícovaná průhledová okna.

4.1.8 Inspekční kamera
U závěsných elektrických drah a suvných platforem patří do objemu dodávky mobilní inspekční kamera na každý jízdní okruh.
Tato musí být montovatelná s pomocí vhodného uchycení na libovolný vůz. Kamera slouží k inspekci jízdní dráhy (např.
systém šín, pásek s čárovým kódem atd.) během provozu.
Technické požadavky na kamerový systém:
 Bezpečné upevnění na voze
 Možnost přenastavení přes otočný kloub
 Kompaktní kryt kamery s možností upevnění (např. pouzdro se závitem)
 Odolnost proti otřesům během jízdy
 Možnost přijímání rychlých pohybů („Action-Cam“)
 Nejjednodušší obsluhovatelnost
 Širokoúhlý objektiv (min. 100°)
 Integrovaný displej ke kontrole motivu, resp. orientace kamery
 Přijímání videosekvence v Full HD-kvalitě s min. 30 obrázky/sec.
 Ukládání videosekvence na SD-kartě (min. 64GB, Class 10)
 Uložená videosekvenci bude možné přehrát bez dodatečného software přímo na PC
 Životnost baterie min. 6 hodin

4.1.9 Diagnostická trasa, oblast oprav/údržby
V prázdné oblasti jízdního okruhu musí být vybudována diagnostická trasa. V této trase jsou automaticky prověřovány veškeré
funkce vozu. K tomu patří mj.:
 Test brzd
 Kontrola rychlosti jízdy
 Kontrola senzoru ochrany před kolizemi
 Test uhlíků
 Zkouška ochranného vodiče
 Měření diferenčního proudu
Každá testovaná funkce musí být přes HMI oblasti preventivní údržby jednotlivě navolitelná a odvolatelná. Je-li zjištěna chyba,
vůz se automaticky svěsí do oblasti údržby. Příčinu svěšení je nutné pro každý vůz v oblasti údržby zobrazit na HMI.
Zadáním čísla vozu musí být vůz navolitelný k svěšení. K tomu je nutné realizovat možnost zadání na všech HMI jízdního
okruhu až pro čtyři čísla vozu. Je-li vůz pomocím čísla vozu svěšen, musí být číslo automaticky ze seznamu vyškrtnuto.
Rozprostírá-li se jízdní okruh přes více řízení zařízení, pak je nutné tento seznam synchronizovat přes všechna řízení zařízení.
Pro automatické svěšení příštího disponibilního vozu se provede rovněž navolení HMI oblasti údržby.
Je-li vůz deklarován k svěšení a oblast preventivní údržby je kompletně obsazena, musí se na HMI zobrazit hlášení a předat
dál na velín. Po uplynutí doby čekání vůz opět najede do normálního dopravního toku. Tuto funkci je nutné provést na HMI
přes navolení/odvolení.
Oblast údržby musí být možné odpojit od napětí prostřednictvím spínače pro údržbu. Vypínatelná oblast šín se oddělí dělicími
bloky od sousedících oblastí s použitím osobní bezpečnosti a barevně se označí.
Klesající šiny v oblasti údržby se integrují do řízení zařízení. Proudové šíny na klesající kolejnici musí mít oddělený údržbový
spínač, aby bylo možné je kompletně odpojit od napětí. Zdvižný a klesající pohyb klesající šíny nesmí být proveden, dokud
jsou sběrnice aktivní nebo koncové polohy zablokované.
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4.2 Robot
Při použití vedení polní sběrnice PROFINET v interně vedeném paketu hadic, je nutné na přepážkové desce na ose 1, 2 a příp.
před osou 7 vždy počítat s diagnostickým dělicím bodem. Opakovače patří i při objednání robota, resp. balíku vedení do
objemu dodávky dodavatele.
Pro procesní přístroje na robotu s napájením stlačeným vzduchem je nutné počítat s platformou pro instalaci robota (RIP). RIP
se skládá z kulového kohoutu, filtrační jednotky a tlakového spínače, přes které může být stlačený vzduch při práci údržby
přerušen. Instalace probíhá v bezprostřední blízkosti u základny robota.

4.3 Procesní technologie
4.3.1 Technika šroubování
Použití techniky šroubování je stanoveno v TZ „technické části“ mechaniky. Základem pro techniku utahování je norma
koncernu Volkswagen „VW 01110“ a „Koncernové TZ 31“. „Systém řízení dat utahování –
SchraubDatenManagementSystem“ (vedení obsluhy a dokumentace) se musí vytvořit podle směrnic SDMS plánování
techniky automatizace.
Výměnu povelů je nutné odsouhlasit s plánováním techniky automatizace. Použije se „master koncept PC“.

4.3.2 Technika zkoušení a měření
Univerzální systém zkoušení (Universelles Prüfsystem - UPS) přebírá centrálně a výhradně veškerou komunikaci s řídícími
přístroji vozu. Je to master pro výměnu dat mezi podílejícími se kontrolními zařízeními, testovacími zařízeními a subsystémy.
Rozhraní k technice zařízení je nutné realizovat přes Ethernet IEEE 802.3.
Výměna dat v procesu zkoušení se provádí přes UPS. Systém koordinuje veškerý průběh testování, zásobuje subsystémy
cílovými zadáními a přebírá výsledková data. Variabilní, naměřené hodnoty a parametry předávání je nadsystémově identicky
pojmenovat a všeobecně odsouhlasit s příslušným plánováním techniky zoušení.
Na kontrolních a měřicích zařízeních se musí počítat s kalibrací. Případně nutný kalibrační přípravek se v nabídce vykáže
zvlášť. Kontrola kalibračních hodnot se musí provést tak, aby ji mohla samostatně a procesně bezpečně provádět obsluhující
osoba zařízení, aniž by přepisovala stávající kalibrační hodnoty. Musí být zajištěno, aby mohly být stávající kalibrační hodnoty
přepisovány pouze autorizovaným personálem. Kalibrační cyklus musí být obsluze nahlášen a zaprotokolován.

4.4 Aplikační technika
4.5 Procesní technika
4.6 Technologie pro specifické oblasti
4.6.1 Zpracování obrazu
Kamerový systém komunikuje s řízením zařízení cestou TCP/IP nebo PROFINET. Při plánování je nutné zohlednit, že se
může osvětlení působením denního světla (ráno, poledne, večer), ročních dob (léto, zima) a znečištění silně měnit. Použitý
systém zpracování obrazu nesmí být ovlivněn slunečním zářením a osvětlením pracoviště až 1300 lux. Základním
předpokladem je optimální osvětlení a jasné referenční body na objektu. Pokud je potřeba kontrastní prostředek, je nutné
upřednostnit laserovému systému.
Použití systému zpracování obrazu je nutné odsouhlasit s příslušným odborným oddělením elektro. Koncept, předložený DOD,
musí ZAD písemné uvolnit.
Na přístroji pro zpracovávání obrazu je nutné pro účely diagnózy zobrazit video zobrazení. Ke sledování a obsluhu je příp.
nutné počítat s monitorem nebo dotykovým panelem. Kdyby v kameře docházelo k předběžnému zpracování dat, je nutné i
tato data pro účely diagnózy vizualizovat. Toto musí být možné provádět i během procesu měření.
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Výrobou podmíněná korekční data optických senzorů je nutné v přístroji samotném uložit a zpracovat. Přestavitelné objektivy
a závěrky je nutné ukotvit proti vibracím. K ověření zpracování obrazu je nutné počítat buď s referenčními značkami, nebo
s kalibračním přípravkem.
Kamery je nutné uspořádat jako jednotlivě navolitelné a odvolatelné. Kamerové systémy je nutné vybavít ruční náhradní
technologií. Je nutné počítat s dodatečnými ručními zadáními, přes která je možná předvolba na ovládacím panelu. Potřebné
ruční zadání personálu je vyžádáno prostřednictvím optického signálu.

4.7 Systémy PC
Pro použití počítačových systémů v oblasti montáže je nutné respektovat MgU-I-B09-2 „PC basierte Windows Systeme –
počítačové systémy, založené na MS Windows“
Použité počítačové systémy nesmějí přejímat žádné úkoly řízení. Nastavovací členy jsou řízeny výhradně přes PLC.

5

Konstrukce

5.1 Workshopy
Jeden workshop trvá jeden den. Workshopů se musí zúčastnit příslušní konstruktéři DOD.
Místo konání se dohodne mezi DOD a ZAD.

5.2 Kontrolní seznamy (Checklisten)
5.3 Koncepty
5.4 Funkční bezpečnost
Při použití bezpečnostního software je nutné dbát na následující:
 Odborně znalá osoba popíše bezpečnostní funkce/bezpečnostní koncept
 Další odborná osoba realizuje bezpečnostní funkce v SPS
 Třetí odborná osoba (uvedení do provozu) tyto bezpečnostní funkce prověří

5.5 Konstrukce hardware
5.5.1 Signální čidlo
Funkce signálního čidla musí být v hardware a software provedena tak, aby chybné ovládnutí nevedlo k chybnému počítání,
chybným zápisům v tabulkách a k nepřípustným pohybům. Signální čidla musí být v případném dvojitém provedení.
Vhodnými opatřeními jako kontroly plauzibility, dvojitá stavba kontrol dílů, propojení s funkčními procesy, kontrola doby
chodu, rozpoznání manipulací atd. se musí zajistit, zpracovat a dál hlásit tok materiálu. Všeobecně musí být pro funkce
realizovány kontroly plauzibility za účelem sledování funkčnosti instalovaných přístrojů (např. pro sledování tlaku, větráků a
čerpadel atd.).
Snímání typu jsou přípustné pouze v odůvodněných výjimečných případech a po konzultaci s příslušným odborným oddělením
elektro prostřednictvím optických senzory.
Sériové zapojení signálních čidel není zásadně dovoleno.
Příkazové a hlásicí přístroje musí být připojeny konektory (přednostně M12) a obsahovat minimálně jednu LED k zobrazení
stavu sepnutí. Tato musí být pro personál údržby viditelná bez pomocného prostředku.
Pohyby musí být absolutně evidovány. Nepřímé snímání válců není povoleno.
Na sériově polohovaných spínačích musí být umístěna popisová tabule, na které je jednoznačně uvedena poloha spouštěče.
Při kombinaci několika světelných závor je nutné dbát, aby nedocházelo k žádnému vzájemnému ovlivňování.
Vypracováno: Plánování montáže (PPF-M)
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Spínací stavy je nutné přímo kontrolovat a zpracovat.

5.6 Konstrukce software
Pro všechny zadání/vydání, příznaky, časy atd. je nutné použít symbolické adresy. Při novém startu CPU (reset) v základním
postavení zařízení nesmí dojít v procesu k chybám. Kontroly taktu a procesní příznaky zůstávají zachovány.
Zásadně se požaduje strukturované modulární programování, odpovídající zařízení. Ve standardním software se k tomu
rozlišuje mezi strukturními a modulovými bloky:
Strukturní bloky slouží ke strukturování programu uživatele. V těchto modulech probíhá programování uvolnění a blokování,
jakož i vyvolání jednotlivých modulových bloků, strukturní bloky je nutno programovat v příslušném žebříkovém diagramu.
Jednoduché příkazy pro načítání a transfer, např. k zápisu dat do datových struktur, mohou být též programovány v seznamu
pokynů. V strukturních blocích nejsou povoleny ani komplexní funkce ani skoky.
V modulových blocích je programováno řízení a monitorování jednotlivých nastavovacích článků, resp. modulů a komplexní
funkce jako výpočty, nebo vyhodnocení typu. Tyto moduly jsou interně strukturovány a programují se v seznamu instrukcí
(nebo SCL u portálu TIA). Přístup na absolutní operandy jako vstupy, výstupy a příznaky není přípustný. Předávání dat
modulovým blokům probíhá přes parametry, nebo datová pole.
ZAD dá k dispozici knihovny s „modulovými bloky“ pro řízení akčních členů, nebo procesních přístrojů a také kompletní
programové balíky pro různé úkoly (např. identifikační systémy, centrální řídící technika atd.). Funkční bloky poskytnutých
softwarových knihoven nesmějí být měněny.
Nemůže se vycházet z toho, že jsou pro všechny komponenty zařízení k dispozici moduly knihovny. Funkce a moduly, které
nemohou být pokryty poskytnutou knihovnou, musí DOD po odsouhlasení příslušným oddělením elektro pro ZAD vyhotovit
zdarma. Všechna vyhotovená zdrojová data se předají nezakódovaná a nechráněná. Realizace proběhne v závislosti na druhu
programování modulů knihovny se zohledněním zadané směrnice k vyhotovení součástí modulů. Před začátkem uvádění do
provozu se předá aktuální stav software příslušnému odbornému oddělení elektro k odsouhlasení.
Pro všechny úkoly řízení je nutné použít regulátor software a parametrizovat softwarem PID-Control od firmy Siemens. U
všech cílových hodnot je nutné počítat s horními a spodními mezními hodnotami. Rozšíření zařízení je nutné projektovat
verzemi software, prostřednictvím kterých byl vyhotoven aplikační software. DOD si musí potřebnou verzi software pro své
projektovací přístroje obstarat a použít ji. Kdyby na základě rozšíření hardware nebyla již verze software vhodná, obstará si
DOD aktuální verze a provede update všech příslušných přístrojů.
Použité soubory GSDML patří k objemu dodávky.

5.6.1 Řízení procesu
Řídící rozhodnutí se provádí výhradně řízením provozního prostředku.
5.6.1.1
Krokové řetězce
Krokové řetězce se smějí použít pouze po technickém zdůvodnění ze strany DOD a písemném schválení ze strany ZAD.
Krokové řetězce se musí použít pro automatický proces. Příznaky kroků, tvořené v řetězci kroků, slouží k směrování přes
modulové funkční bloky. Modulové funkční bloky se vyvolávají ze struktury funkčních bloků. Protože se veškerá sledování
provádějí v modulových a strukturních funkčních blocích, není uvnitř krokového řetězce potřeba žádné rozpoznávání poruch
a žádná kontrola kroků.
Servisní přívětivost se vůči konvenčnímu propojovacímu řízení nesmí snížit.
5.6.1.2
Propojovací řízení
Objem dodávky propojovací řízení je nutné programovat všeobecně v žebříkovém diagramu ve spojení s moduly knihoven,
které jsou k dispozici.
Balíky software, které jsou potřeba pro programování, parametrizaci, údržbu a diagnózu, firmware dodaných komponentů vč.
případně existujícího provozního systému v jeho aktuální verzi, příručky k přístrojům, a potřebné programovací kabely a
moduly rozhraní jsou součástí objemu dodávky. Balíky software musí odpovídat aktuálnímu stavu. Na výrobní zařízení je
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potřeba jednou dodat všechny pro programování potřebné spojovací kabely. Balíky software a nástroje potřebné pro
projektování včetně nutných licencí musí obstarat dodavatel a bezúplatně je předat zadavateli.

5.6.2 Koncept hlášení poruch
Do zařízení je nutné integrovat evidenci výrobních a poruchových dat. Toto je nutné dát k dispozici již na začátku uvádění do
provozu, aby se umožnilo rozpoznávání slabých míst ve fázi náběhu. Sběr dat a jejich vyhodnocení se realizuje v SPS.
Poruchy jsou události, které přerušují automatický proces. Poruchy, které mohou způsobit poškození strojů, mohou být
potvrzovány pouze na místě.
Hlášení jsou události, které nepřerušují automatický proces bezprostředně. Tyto se potvrzují samy po odstranění vyvolávající
události.
Všechny provozní situace, které vedou k prostoji zařízení, nebo jsou nutné pro centrální sledování zařízení, musí být
evidovány. Pro každý komponent je nutné evidovat minimálně následně uvedené poruchy / hlášení:












Elektrické poruchy
přetížení motoru, pojistka, výpadek napětí, sledování průběhu, kontroly hlásiče, sledování iniciátorů a koncových
spínačů (párový monitoring), výpadek a pasivace komponentů polní sběrnice a všechny signály poruch a sledování
použitých konstrukčních skupin a PC.
Mechanické poruchy
aktivace najížděcích prvků, klapek, kontaktních lišt, pojistky proti přetížení na upínacích stanicích, vzpěry točivého
momentu, zobrazení vzpříčení
Všeobecné sledování
aktivace hlídače stlačeného vzduchu, hlídače průtoku, kontroly teploty, nedostatku maziva atd.
Všeobecné poruchy
spínač nouzové zastavení, jízdní a volací spínač, zařízení na ochranu osob,
Kontrola doby chodu
Uzavření k hraničícím zařízením
např. volnost profilu, aretace, základní polohy
Hlášení trendu
o stavech dopravní techniky, např. stavy počítadla, stavy vyrovnávací paměti, hlášení o nahromadění nebo
mezerách, kontrola taktu
o nepravidelných spotřebních hodnotách, např. voda, proud, vzduch
o vzrůstajícím znečištění, nebo opotřebení
Jiná organizační a systémem podmíněná hlášení
např. zařízení v ručním provozu, řídící napětí/zátěžové napětí, oblast “X“ vypnuta, navolení a odvolání zařízení
nebo jeho částí atd.
Doprovodné hodnoty
Čísla dopravních prostředků, identifikační čísla resp. čísla poruch dole položených systémů (řízení závěsné dráhy)

Poruchová hlášení se po odstranění a potvrzení archivují v archivu hlášení. Archiv poruchových hlášení se musí strukturovat
a vybudovat jako cirkulační paměť (FIFO). Texty poruch se z projektu software exportují a podle zadání příslušného
odborného oddělení elektro se dávají k dispozici. Pro vyhodnocení poruch zařízení se všechna hlášení rozdělí na příslušné
druhy poruchy, druhy hlášení, třídy hlášení a priority. Dodavatel musí s pomocí dat systému hlášení (n. systémových dat
hlášení) optimalizovat zařízení nebo software až do přejímky zařízení. Při nasazení ANDON tabulí je úprava zobrazovaných
dat obsažena v objemu dodávky.
Všechny poruchy a hlášení musí být zobrazeny na všech HMI zařízení. Dodatečné musí být přes signální sloup zobrazena
souhrnná porucha.

5.6.3 Synchronizace přesného času
Hodiny všech řízení musí být synchronizovány s velínem. Přesný čas v ovládacích pultech je nutné synchronizovat s přesným
časem příslušného řízení provozních prostředků (BMS) a zobrazit.
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Pokud není k dispozici velín, musí být přesný čas synchronizován přes stávající napojení FIS. Nebude-li možné žádné napojení
na nadřazené systémy, použije se řízení provozních prostředků (BMS) jako master přesného času.

5.7 HMI/vizualizace
Přiřazení a počet ovládacích pultů jsou závislé na druhu a rozloze zařízení. Pro minimální rozdělení je nutné vycházet z toho,
že pulty jsou rozděleny podle linek, resp. výrobních stanic. V daném pultu smějí řiditelné jenom ty prvky zařízení, které se
nacházejí ve viditelné oblasti tohoto pultu. Je-li zařízení rozdělené do více rovin, (např. zvedáky), pak dostane každá rovina
vlastní pult. Jsou-li funkce několika pultů řiditelné, je nutné je vůči sobě zablokovat.
Z důvodů ergonomie je při umisťování ovládacích pultů na místě dávat pozor na to, aby se střed obrazovky nacházel
v ergonomické výšce, specifické pro danou zemi.
Každé hlášení poruchy se zobrazuje s následující informací: běžné číslo, datum/přesný čas, místo, text hlášení, třída hlášení a
priorita.

5.7.1 Signální světla
Pro jakákoli ochranná zařízení, procesní přístroje, funkce řídícího a volacího spínače a pro každé pracoviště s uvolněním
obsluhy počítat s vlastními signálními sloupy. Vedle zobrazovacích prvků je nutné namontovat příslušný označovací štítek.

5.8 Pohonná technika
Tepelné spouštěče nadproudu se volí tak, aby se motorový proud nacházel ve spodní části nastavované oblasti. Každý pohon
má být v druhu provozu „ruční“ pojízdný dopředu a zpět.
Při nouzovém zastavení, nebo přerušení bezpečnostního okruhu se pohony alespoň po zastavení kategorie 1 řízeným způsobem
zastaví.
Zdvihové pohony se vybavují zásadně frekvenčním měničem, systémem měření dráhy a pohonem se zpětnou vazbou kodéru.
U excentrických zvedacích stolů je přípustná kontrola polohování přes snímače. Všechny pohyby dopravně technických prvků
je nutné dimenzovat ve dvou směrech a s variabilní rychlostí.
Při dosažení maximálních zátěží (např. vozy EHB, zvedáky atd.) musí pohony, měniče atd. vykazovat rezervu 20 %.
Jsou-li do částí zařízení namontovány náhradní pohony, je nutné dbát na to, aby mohli být aktivovány bez přesvorkování a to
včetně čidel. V zařízeních zastavěné náhradní měniče a/nebo náhradní pohony musí dodavatel uvést do provozu a po
odsouhlasenou dobu testovat, aby zajistil řádnou funkci. Účelně probíhá změna společně s příslušným personálem údržby
během školení.

Obr. 6 Schematické znázornění konceptu náhradního pohonu

Je zásadně nutné počítat se spínačem pro preventivní údržbu.
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Při použití údržbových spínačů musí být nutně na každém spínači dobře viditelné následující upozornění v jazyce dané země.

„Pozor!
Údržbový spínač smí být vypnut pouze v klidovém stavu
pohonu“
U čerpadel od výkonu 45kW a u ventilátorů od 20kW je nutné namontovat softstartér.
Pro každý pohon je zásadně nutné počítat s vlastním frekvenčním měničem. Frekvenční měnič a pohon mají být přednostně
dimenzovány tak, aby mohly být trvale provozovány frekvencí PWM se 16 kHz, aby se zabránilo vysokofrekvenčním
pískavým zvukům v oblasti výroby. Tato frekvence PWM se nastaví na všech měničích frekvence.
Aby bylo možné diagnostikovat tuhý chod motorů, je nutné ve frekvenčních měničích definovat proudová okna, vyhodnotit
je a předat dál nadřazenému řízení.
Frekvenčním měniče musí mít paměťové médium, na kterém jsou zajištěna nastavení parametrů a při výměně měniče
frekvence mohou být nahrána na náhradní zařízení, aniž by k tomu byl nutný PC. Brzdové odpory je nutné
vybavit integrovanými termospínači.
Při použití frekvenčně řízených pohonů je DOD povinen nechat prověřit elektroinstalaci, nastavení provozních režimů a
parametrizaci systému prostřednictvím odborníka. Kompletní pohonné ústrojí svazek (měnič, motor, převodovka, příslušné
systémové kabely atd.) lze získat od výrobce.
Po uvedení pohonného systému do provozu je nutné provést zaznamenání několika měřených veličin podle souvisejících
podkladů (MgUs) vůči technice pohonu, specifické pro výrobce. Na každý pohon je nutné vytvořit a zdokumentovat skutečné
hodnoty jednotlivých profilů pojezdu v řízeném chodu, včetně profilu nouzového zastavení.
Decentrální technika
Při decentrální technice je nutné frekvenční měnič a pohon uspořádat odděleně.
Centrální technika
Každá skříň pohonu je napájena z centrálního proudového rozvaděče a to vždy přes vlastní kabel.
V každé skříni pohonu je nutné počítat s minimálně jednou ovládacím panelem.

5.8.1 Motory
Pohony je nutné dimenzovat pro trvalý provoz a všeobecně vybavit kontrolou teploty (studené vodiče).
Pohony s výkonem do 22kW včetně musí být v provedení s konektory. Do 15kW se použijí pohony s integrovanými
konektory. Hvězdicovité a trojúhelníkové mosty musí být provedeny se zástrčkovou vložkou přívodu (s výjimkou modulárních
konektorů).
Po uvedení každého pohonného systému do provozu je nutné vyhotovit a zdokumentovat osciloskopickou funkcí záznam
jednotlivých jízdních profilů včetně profilu nouzového zastavení.
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5.8.2 Čidla
5.8.3 Rozhraní
5.8.4 Bezpečnost strojů
Koncové polohy hardware, např. zvedáků je nutné provést bezpečnostním koncovým spínačem (s nuceným otvíráním), nebo
mechanickými opatřeními. Při normálním průběhu funkce se na tyto koncové polohy nenajíždí. Dojde-li v případě chyby
k přejetí nesprávně fungujícího koncového softwarového spínače, pak je nutné zajistit bezpečné vypnutí pohybu, aniž by
vznikla škoda na stroji a dopravovaných předmětech. Je nutné generovat chybové hlášení v řízení provozního prostředku. Sjetí
ze strojních koncových bezpečnostních spínačů (do opačného směru) je možná pouze v druhu provozu „ruční“ přes přepínání
klíčem E2.

5.9 Rozhraní
Výměna signálu z digitálních I/O mezi dvěma zařízeními probíhá zásadně přes vazební člen PROFINET. Kdyby to
z technických důvodů nebylo možné, přenášejí se signály bezpotenciálově přes I/O konstrukční skupiny. Řízení, přijímající
signál, přitom poskytuje napájení elektrickým proudem pro vydávací konstrukční skupinu signalizujícího řízení.
Vazební člen PROFINET je nutné namontovat do dopravního zařízení, které v toku materiálu odevzdává díl, resp.
v procesním přístroji a je obsažen v objemu dodávky příslušného DOD. Potřebná vedení rozhraní (PROFINET a napájení)
vč. kabelových tras patří k objemu dodávky vazebního partnera.
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Obr. 7 Schematické znázornění rozhraní s vazebním členem Profinet

Pro výměnu signálu smějí být používány pouze statické stavy podle potvrzovacího principu (žádné impulzy). Stav všech
spojovacích signálů od jiných zařízení a k nim musí být zobrazeni na HMI. Na dělicích bodech mezi zařízeními je nutné
sousední prvky řídit tak, aby byla v ručním provozu možná jednoduchá obsluha. Program a signály rozhraní je nutné realizovat
tak, aby v ručním provozu jedné funkční skupiny zároveň funkčně správně jela v automatickém provozu sousedící funkční
skupina.
Potřebné signály rozhraní se musí již během fáze konstrukce v rámci odpovědnosti DOD dohodnout s dodavatelem dopravní
techniky, zdokumentovat a předložit oddělení plánování automatizační techniky ke schválení.
Přes rozhraní je nutné vyměnit všechny procesně relevantní informace (např. uvolnění vjezdu, uvolnění výjezdu, volnost
profilu, stanice v nouzovém zastavení, stanice v poruše atd.) vč. potřebné informace o typu (typ vozu a identifikační číslo).
Signály, získané přes rozhraní k zabezpečení proti kolizi je nutné verifikovat vlastními senzory (např. utahovací zařízení vyšle
signál "uvolnění výjezdu"). Výjezd se však nastartuje teprve tehdy, až byla rozpoznána volnost profilu utahovacího zařízení
prostřednictvím vlastních senzorů dopravní techniky).
U zařízení nad rámec jednotlivých požárních oblastí je nutné počítat s rozhraními k zařízení protipožární ochrany a ochrany
před kouřem.
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Lze-li očekávat změnu na hospodaření se vzduchem v montážní hale, způsobenou provozem zařízení, je nutné realizovat
rozhraní k technickému vybavení budovy (TGA).

5.9.1 Bezpečnostní rozhraní
Pro bezpečné odpojení při nouzovém zastavení, bezpečnostním okruhu atd. se musí počítat s bezpečnostním rozhraním od
sousedících zařízení a k nim. Všechny bezpečnostní signály musí být provedeny s osobní bezpečností a přenášeny přes vazební
člen PROFINET (PROFINET se spojením PROFIsafe). Přenos od zařízení a k nim bez rozhraní PROFINET se provádí 2kanálově, bezpotencionálně přes bezpečnostní kontakty. Signály nouzového zastavení musí být případně dodatečně
bezpotenciálově přenášeny přes oddělené kontakty, umístěné na spínači nouzového vypnutí, aby byla i při vypnutém zařízení
zajištěna funkce spínače.
Okruhy nouzového zastavení a ochranné okruhy je nutné vybudovat zásadně oddělené, protože tyto musí případně působit na
rozdílné oblasti. Rozdělení na oddělené ochranné okruhy je potřeba tehdy, když je k dispozici více bezpečnostních zařízení,
která musí rovněž působit na rozdílné oblasti.

5.9.2 Odpojení linky pojízdných montážních přípravků/manipulátorů

Sicherer -Bandstopp

Bandstopp

Warnleuchte

U montážních přípravků nebo manipulátorů na montážní lince je nutné provést odpojení a uvedení do provozu konce pásu
třemi válečkovými spínači. Provedení je nutné realizovat podle obrázku. Pro toto provedení je nutné počítat se spínačem pro
potvrzení volnosti profilu (viz též kap. 5.9.3) a s potvrzovacím tlačítkem.

Puffer/Anschlag
Bewegungsrichtung

500-1000

500

500

Obr. 8 Koncept odpojení linky

Funkce válečkového spínače :
 Spínač 1 hlásí dosažení konce taktu. Zobrazuje se žlutým varovným světlem.
 Spínač 2 vypíná, pokud je k dispozici, motor zařízení a vyvolává zastavení dopravníku, které se při opuštění spínače
bez potvrzení zruší. Zobrazuje se červeným výstražným světlem.
 Spínač 3 se zapojí do okruhu nouzového zastavení dopravníku. Opětovný náběh je možný teprve tehdy, když se
přípravek již nenachází v nebezpečné oblasti a je provedeno potvrzení příslušnou klávesou. Opětovný náběh dopravní
techniky může z hlediska montážního přípravku nastat přímo.
Programované funkce varovných světel i různé stavy sepnutí spínačů válečkových zvedačů budou vysvětleny ve workshopu
hardware.
Zapojení signálů do řízení dopravní techniky je nutné odsouhlasit s dodavatelem dopravní techniky a nechat je od něj zapojit.
Kompetence jsou objasněny v následující tabulce. Uvedení do provozu se provádí společně s dodavatelem dopravní techniky.
Zařízení / dopravní technika

Objem
1. odpojení linky pro manipulátory, resp. přípravky
Dodání a instalace spínačů pro zastavení linky.

A

Dodání a instalace uvolňovací klávesy a zobrazení na místě.

A

Vypracováno: Plánování montáže (PPF-M)
03

20190531_TZ SKODA AUTO_II-MO-03-Elektricka cast vyr. zarizeni.docx

Část II-MO-

Stav: 16.10.2019
Stránka 32 z 43

Dodání a instalace přechodů pro spínače, klávesy a zobrazení až ke skříni rozvaděče
A
dopravní techniky.
Položení přechodů v skříňovém rozvaděči dopravní techniky.

B

Instalace hardware ve skříňovém rozvaděči dopravní techniky.

B

Zapojení software a další zpracování v dopravní technice.

B

A = objem DOD
B = DOD zařízení pověří dodavatele dopravní techniky

5.9.3 Volnost profilu montážních přípravků
U pevně instalovaných montážních přípravků je nutné zajistit přes spínač volnosti profilu vůči montážní lince. Při opuštění
spínače volnosti profilu se musí dopravní pohyb zastavit. Spínač pro uvolnění profilu musí být po odsouhlasení s plánováním
automatizační techniky v provedení „válečkového spínače“, nebo iniciátoru.
K objemu dodávky dodavatele patří dodání, instalace spínače na uvolnění profilu a dodání a instalace přechodu až k modulové
skříni/skříni rozvaděče dopravní techniky. K tomu je volnost profilu nutné zobrazit jednoduchým signálním světlem podle
workshopu hardware.

6

Virtuální uvádění do provozu

6.1 Vysvětlivky
K zajištění logiky SPS, robotických programů (průběh, souhra, chování při chybách) a k prověření stavu konstrukce je nutné
provést virtuální uvedení do provozu pro vybrané oblasti zařízení (ARG). Virtuální uvedení do provozu se provádí za
odsouhlasení s příslušnými odbornými odděleními ZAD. Za jednotku pro virtuální uvedení do provozu se považuje ARG/PLC.
Dodavatel podá při odevzdání nabídky důkaz, že může provést virtuální uvedení do provozu v rámci objemů požadovaných
zadavatelem.

6.2 Popis plnění
Dodavatel je zodpovědný za veškeré požadavky a činnosti potřebné k virtuálnímu uvedení do provozu. Svěření zakázky
subdodavateli a termínový průběh je nutné odsouhlasit s kompetentním odpovědným pracovníkem ZAD. Hotový výsledek
simulace je nutné předvést zadavateli.
Virtuální uvedení do provozu je nutno v nabídce vykázat jako separátní pozici.
Prostřednictvím simulace je nutné zajistit následující funkcionality:
Automatický provoz celého zařízení i dílčích oblastí. Při tom je nutné otestovat stupeň naplnění zařízení transportovanými
předměty až do zcela plného zařízení se zohledněním všech typů, které jsou pro zařízení naplánované.
Ruční provoz musí být otestován vizualizačním software vyhotoveným pro zařízení. V ručním provozu je také důležité
bezproblémové předání dopravovaných předmětů k jiným rovinám druhu provozu.
Všechny moduly technologie (např. funkční moduly pro válečkové dráhy, příčné řetězy atd.) i moduly pro technologie pohonu
a roboty je nutné simulovat.
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6.2.1 Místo pro simulaci
Dodavatel musí pro provádění virtuálního uvádění do provozu zřídit místo pro simulaci. Místo pro simulaci musí být
k dispozici až do konce projektu (předání zařízení provozovateli). Místo pro simulaci se skládá z počítače se systémovým
software WinMOD firmy Mewes & Partner a z počítače se systémovým software RF::Suite der Firma EKS InTec. Kromě
toho obsahuje místo pro simulaci ještě ovládací jednotku (Panel-PC nebo Laptop) a řízení zařízení, které odpovídají
specifikacím projektu.

6.2.2 Simulační model
Veškeré modely zařízení, potřebné pro virtuální uvedení do provozu, vyhotoví dodavatel. Pro stavbu modelu zařízení a při
provádění virtuálního uvedení do provozu je nutné dodržet MgU-II-B03-03-01 Ausführungsanweisung Virtuelle
Inbetriebnahme (Prováděcí pokyny pro virtuální uvedení do provozu). Pro virtuální uvedení do provozu poskytne
zadavatel knihovny a pomocné prostředky pro projekt. Tyto si však nekladou nárok na úplnost.
Na konci projektu se vyhotovené modely zařízení včetně všech nově vyhotovených modelů chování WinMOD a RF::Suite
komponenty, které simulují procesní přístroje robotö, předají zadavateli. Data se předávají ve formátu souboru, se kterým je
možné další zpracování modelů.

7

Napájení a infrastruktura

Předávacím bodem celého elektrického výkonu je podle potřební síly proudu vysokoproudá šína (>=160A), nebo distributor
energie (<160A).
K objemu dodávky DOD patří mj. případné dodání/ustavení odboček, pojistek, dále napájecí kabely, mechanický a elektrický
instalační materiál. Pro kalkulaci je nutné vycházet z délky kabelu 100 m.
DOD je povinen představit svůj koncept napájení podle udělení zakázky, daného zásobování energií závodu. Na konstrukčního
jednání na místě se ustanoví, kterou ze stávajících infrastruktur (kabelové trasy, výstupní skříně, silové a kabelové rozdělovače
atd.) DOD může/musí použít.
Přesnou připojovací hodnotu, faktor součinnosti cos φ, obsah harmonických vln a přesné místo instalace příslušného
skříňového rozvaděče je nutné ZAD písemně sdělit v lhůtě 6 týdnů před dodáním rozvaděče.
Dodavatel je povinen provést případně nutná opatření k redukci poruch sítě, aby se dodržely mezní hodnoty podle EN 610002-4. ZAD si vyhrazuje právo přeměřit dodržení mezních hodnot u chodu naprázdno, náběhu a při normálním provozu.

7.1 Koncept napájení
Pro rozvod elektrické energie v zařízení se používá napájecí skříň. Dodavatel musí podle velikosti zařízení a jeho obsahů zvolit
hodící se provedení.
Z napájecí skříně se napájejí následující komponenty zařízení:
Před hlavním spínačem





Podřazený distributor
o z něj napájené osvětlení zařízení a pracoviště a údržbové zásuvky
Síťová skříň (výrobního zařízení)
Velkoformátové zobrazení (výrobního zařízení)
Procesní přístroje - PC (výrobního zařízení)

Po hlavním spínači


Procesní systémy, např. řízení lepení, řízení utahováků atd.
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Robot
Skříň provozního prostředku
Skříň pohonu
Decentrální technika pohonu
Decentrální 24V rozvaděč ED

7.2 Kompenzace
7.3 Osvětlení
Osvětlení
pracoviště
a
zařízení
patří
k objemu
dodávky
a
provádí
„Technischen Regel für Arbeitsstätten – Technickými pravidly pro pracoviště“ ASR A3.4.

se

v souladu

s

Ve směrnici VW, která z toho vyplývá, „Qualitätsanforderung für Leuchten – Požadavky na kvalitu svítidel““ QA7-E-530
jsou popsána povolená svítidla a podrobnosti k provedení.
Osvětlení pracoviště a zařízení je nutné provést tak, aby bylo možné ho zapnout z odděleného centrálního místa nezávisle na
zařízení. Dodatečně existuje možnost dálkového spínání. Osvětlení se rozdělí do několika účelných spínacích skupin.
Koncept osvětlení je nutné odsouhlasit s plánováním automatizační techniky a seZAD.
Pro oblasti zařízení nad osvětlením haly (např. sklad s plošnými regály, podesty pro skříňové rozvaděče, oblouky haly,
přístřešky atd.), je nutné nainstalovat pro práce údržby dostatečné separátní osvětlení (jmenovitá síla osvětlení >=200 lx).

7.4 Zásuvky pro údržbu
V zařízeních je nutné v blízkosti ovládacích tabulí počítat na ochranný okruh se 2 zásuvkami pro údržbu.

8

Skříň rozvaděče

Všechny skříně se vyhotoví podle vzorových, resp. referenčních podkladů.
Skříně rozvaděče musí být umístěny v únikovém místě bez vibrací, přičemž mezi jednotlivými skupinami skříní rozvaděče
musí být rezervováno volné místo.
Vzdálenost mezi kabelem výkonu a řízení je nutné při pokládání a zavádění kabelů provést co největší, aby se zabránilo
poruchám elektromagnetické snášenlivosti.
Při instalaci skříňových rozvaděčů je nutné dodržet následující minimální vzdálenosti:

600mm

600mm

Tür

Tür

700mm

Tür

1700mm

700mm
2200mm

1100mm

600mm

1100 = 600mm dveře+500 mm úniková cesta, 1700 = 2x600mm dveře+500 mm úniková cesta
Obr. 9 Schematické znázornění instalace skříňových rozvaděčů s minimálními rozměry
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Upozornění: Nelze vycházet z toho, že v nouzovém případě musí být dveře otevřeny na 180° (např. na základě vytažitelného
dna ve skříni, nebo chladicích přístrojích).
Uvolní-li zadavatel ve výjimečných případech uspořádání skříní zády k sobě, nebo v únikovém místě bez volného prostoru
mezi skupinami (např. kvůli problémům s místem), pak je nutné je od sebe oddělit vhodným materiálem protipožární
ochrany (např. heraklitové desky) v minimální vzdálenosti 4cm.
Chladicí přístroje musí být namontovány do dveřích skříňového rozvaděče. Je nutné se postarat o to, aby případně vzniklý
kondenzát se cíleně odpařil. Střešní zařízení nejsou všeobecně povoleny.
Na boční stěny nesmějí být montovány žádné díly.

8.1 Koncept skříně rozvaděče
Skříně rozvaděče se zpravidla vystaví modulárně, jak je následně popsáno.
U malých zařízení jsou po dohodě s oddělením plánování automatizační techniky možné i kombinované varianty skříní.

8.1.1 Skříňové moduly

Vyobr. 10 Schematické znázornění konceptu skříní rozvaděče

ES = napájecí skříň
Skříň s hlavním spínačem, vypínač zátěžového napětí, vč. podpěťového spouště a měření spotřeby, 400V rozvod.
BS = skříň provozního prostředku*
Bezpečnostní PLC, spínače, vazební členy PN/PN, 24V= vyhotovení a rozvaděč.
ED = decentrální rozvaděč energie 24V DC
Skříň rozvaděče jako dec. 24V = výroba a distribuce proudu.
AS = skříň pohonů
Použití pro centrální frekvenční měnič, např. osy NC, přidržovač, válečkové zkušební stojany.
Všechny skříňové rozvaděče je nutné vyhotovit na bázi vzorových, resp. referenčních podkladů.
Uvnitř výrobního zařízení je nutné prosadit sjednocení komponentů. Pro stejné funkce se musí použít komponenty jednoho
fabrikátu. Je zakázáno používat komponenty různých výrobců/fabrikátů.
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Stejné komponenty je nutné zásadně dodávat s jednotným stavem hardware, software a firmware. Stavy je nutné uvést ve
finální dokumentaci.
Síťové zařízení/ vyrovnávací moduly
Při nejistých poměrech sítě je nutné primárně použít vyrovnávací modul molduly, aby se vyrovnalo krátkodobé kolísání
napětí.
V případě potřeby mohou být sekundárně paralelně zapojeny síťové přístroje.
Paralelní spínání řídících kontaktů ke zvýšení spínacího výkonu není přípustné.
Aby se zabránilo propadům napětí v důsledku velkých délek vedení, je nutné při velkých zařízeních nebo při umístění
skříňových rozvaděčů na podestách vytvořit 24 V DC napájení decentrálně v poli. Detaily se sjednají na konstrukčním
jednání.
Konstrukce rozvaděče bez tavné pojistky
Rozvedení výkonu je nutné provést bez tavné pojistky. Jako ochranné prvky vedení jsou povoleny:
 elektrický jistič charakteristiky B nebo C s pomocným kontaktem.
 U I/O modulů je nutné přes spínač LS zajistit max. 32 digitálních vstupů nebo 16 digitálních výstupů.
 jistič motoru s pomocným kontaktem
Kontrola pojistky
Od výstupu jističe musí být všechny bezpečnostní automaty a jističe motoru vybaveny signalizačními kontakty. Signalizační
kontakty se musí vyhodnocovat z hlediska řídící techniky v PLC. Po konzultaci s plánováním automatizační technologie lze
pro vyhodnocení až deseti snímačů vytvořit smysluplně shrnuté signalizační skupiny.

8.1.2 Klimatizace skříně rozvaděče
Okolní teploty, které je nutné zásadně dodržet, jsou popsány v koncernovém TZ (KELH) část I-B09, kapitola 1.7 okolní
podmínky (nebo podmínky prostředí). Pokud z výpočtu teploty, podléhajícímu dokumentaci, vyplyne použití klimatizačního
zařízení, je nutné zohlednit následující podmínky:






9

Nejprve je nutné zvážit řešení bez použití klimatizace, případně upravit velikost skříně rozvaděče.
Je nutné zajistit, aby ve skříních rozvaděče, nebo v pláštích zařízení nevznikly pro použité komponenty žádné
nepřípustné teploty.
Klimatizační zařízení se musí zásadně montovat do dveří skříňových rozvaděčů nad komponenty s nejvyšším
ztrátovým výkonem.
Umístění klimatizačních zařízení na boční stěny je možné pouze ve výjimečných případech po dohodě s oddělením
plánování automatizační techniky.
Použití střešních klimatizačních zařízení není přípustné.

Montáž a instalace

Díly, vedoucí vnější napětí, nebo komponenty, které jsou napojeny před hlavním spínačem, musí být namontovány
separátně, zcela zakryty a speciálně označeny. Kryty smí být odstranitelné pouze při použití nářadí.
Všechna vedení přicházející, nebo odcházející ve skříňovém rozvaděči nesmějí být napojena přímo na rozvodnou skříň, ale
musí být přivedeny přes připojovací svorkovnici.
Výjimku tvoří:
 Datová a sběrnicová vedení
 Vedení od čidel měření dráhy a analogových signálů
 Sériové zapojení
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Výstupní vedení z 24V DC pojistkových rozvaděčů, pokud je lze kompletně položit
Napájecí přívod
Vedení motoru a čidel z frekvenčních měničů

Kabely, které jsou připojeny přímo na svorkovnice nebo 24 V DC pojistkové rozvaděče, nesmějí být vedeny kabelovou
konzolou kabelového systému skříňového rozvaděče. Kabely pro osvětlení rozvaděče musí být také vedeny samostatně
uvnitř skříně mimo kabelovou konzolu. Příčné spoje uvnitř skupiny rozvaděčů se obvykle pokládají skrz základnu.
Instalační kabely M12, kompletně předem opatřené konektory, jsou povoleny do 10 m. Obvykle se používají instalační
kabely s LED konektory.
Prodloužení nebo označení čar není obecně povoleno.
Pohyblivá vedení
Pro stále se pohybující vedení se musí použít vysoce flexibilní kabely s oplášťováním PUR. Jejich provedení musí být vždy
co nejkratší při zohledněním přístupnosti zástrček. Při dimenzování těchto vedení je nutné dle možností používat jednotnou
délku. Provedení a obsazení konektorů a zástrček musí být při shodných vedeních zohledněno.
Pro každé pohyblivé vedení musí být součástí objemu dodávky, resp. paketu náhradních dílů i náhradní vedení, kompletně
montované s konektory a vhodné držáky pro řádné skladování.
Všechna náhradní vedení musí DOD společně s příslušnou údržbou na místě prověřit. Montáž držáků vč. náhradních vedení
musí DOD po dohodě s údržbou provést v bezprostřední blízkosti místa použití na zařízeníí.
Provozní prostředky
Provozní prostředky na vibrujících, resp. chvějících se částích strojů musí být upevněny s tlumením vibrací.
Pokud se nasazuje ve skříních svorkovnic decentrální inteligentní periférie (např. moduly PROFINET), používají se
sběrnicové kryty s průhledovým okénkem ve víku, odolným proti potu. Ve skříních svorkovnic bez I/O modulů musí být nad
a pod svorkovnicí vždy namontovaný kanál elektroinstalace. Svorkovnicové skříně je nutné podle možnosti integrovat
zarovnaně do ochranné mříže.
Tlačítko nouzového vypnutí pod výškou 1,5m je nutné provést s ochranným límcem. Všechna tlačítka nouzového vypnutí
podél dopravních tratí musí být montována tak, aby mohla být posunuta ve dvou rovinách v každém směru o minimálně 1,5
metru, aniž by se musel kabel ukončit
Bezpečnostní zařízení musí být umístěna tak, aby mohla být vyměněna bez změny nastavení.
Při připojení magnetických ventilů (např. údržbová jednotka) přes konektor podle EN 175301-803 musí být provedeno
vymazání špiček napětí v krychlovém konektoru.
Kabelový vstup na provozních prostředcích se musí pokud možno provádět zespoda. U bočního kabelového vstupu je nutné
namontovat ochranu proti odkapání. Kabelový vstup ze shora není přípustný.

9.1 Koncept pokládání elektriky a médií
Jako doplnění k KELH část I-B09, probíhá rozdělení komor v kabelových kanálech, jak je uvedeno následovně:
❶ Vedení LWL, dat, busu a snímače
❷ 24V DC vedení, vyrovnání potenciálu
❸ 230V/ 400V AC vedení, kabel systému robotů
❹ Stlačený vzduch
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Obr. 11 Rozdělení kabelových kanálů

Médium vzduch ❹ se montuje v oddělené komoře nebo kanálu, v jedné rovině s kanály pro elektrická vedení.

9.2 Provedení instalace
Napájecí vedení 24 V DC je nutné provést minimálně o průřezu 2,5 mm².
Konektory, smyčky a svazování vedení uvnitř kabelových kanálů jsou nepřípustné. Upevnění vedení s pomocí kabelových
pout, nebo plastových kanálů na zařízení není přípustné.
Všechny elektrické díly a komponenty v poli je nutné chránit pře mechanickým poškozením. Kryty musí být provedeny tak,
aby zobrazení diagnostiky na zařízeních zůstala nadále viditelná.
Kabely a vedení musí být instalovány v pozinkovaných kovových kanálech s odnímatelnými víky až bezprostředně před
komponentu (max. vzdálenost 10 cm). Není-li položení v kanálech možné, musí být vedení položeno v ochranných hadicích.
Pokud to okolní podmínky dovolí, kryt se od výšky dvou metrů nad pochůzkovými plochami nemusí používat.
Kabelové kanály smějí být zásadně položeny tak, aby podstatně neomezovaly přístupnost personálu údržby uvnitř zařízení. Za
tímto účelem je třeba učinit dohodu s příslušnými odbornými odděleními (odborné oddělení elektro, údržba, provozovatel).
V pochůzkových oblastech mimo ochranné oblasti musí být přes kabelové kanály umístěny přechody ze protiskluzového
plechu se žlutočerným značením.
Instalaci kabelů a vedení je nutné provést co nejvíce zakryté v konstrukčních dílech. Zároveň s tím je nutné nainstalovat
konektory.
Kabelové kanály se nutné opatřit víky. Výjimka tvoří vedení trasy v ocelové konstrukci nad linkou.
Pro následující objemy musí být vyhotoveny jednotlivé oddělené kabelové trasy:
-

napájecí vedení 230V/ 400V AC (přívod pro napájení skříně rozvaděče, vedení pro zásuvky a osvětlení mimo
výrobního zařízení).
kabelové trasy ke datovým rozvodným skříním

9.3 Kabeláž sběrnice
9.4 Mechanické provedení
Všechna signální čidla (snímače, koncové spínače, čtecí body atd.) musí být mechanicky upevněna a chráněna.
Mechanické držáky pro signální čidla a čtečky RFID je nutné provést mechanicky stabilně a trojrozměrně nastavitelné.

Vypracováno: Plánování montáže (PPF-M)
03

20190531_TZ SKODA AUTO_II-MO-03-Elektricka cast vyr. zarizeni.docx

Část II-MO-

Stav: 16.10.2019
Stránka 39 z 43

Signální čidla namontovaná přímo v oblasti pracovišť dělníků je nutné opatřit transparentními, rychle
demontovatelnými kryty.
Mechanické držáky pro systémy kamery/osvětlení je nutné konstrukčně provést tak, aby umožňovaly přesnou fixaci
ve všech třech osách.
Vibrace stroje nesmějí rušit identifikační proces.
Zařízení s vysokým svodovým proudem, které jsou napájeny přes sběrnice, je nutné zkonstruovat a namontovat se
dvěma místně od sebe oddělenými sběrači ochranných vodičů.
Čidla, čtečky atd., která jsou umístěna v podlaze pochůzkových pracovních oblastí, je nutné zarovnaně přikrýt
zalícovaným, údržbovým víkem s průhledovým oknem.
Pohyby je nutné snímat přímo, snímače válců nejsou povoleny.

9.5 Označení
Všechny provozní prostředky, zastavěné ve skříních rozvaděče musí být označeny dvojmo. Označení je třeba umístit:
1. na zařízení (na vyměnitelném nosiči štítku, a pokud není k dispozici, tak na rámu elektroinstalace).
2. Na označovacím štítku na připojovacím kabelu.
Na nepřipojitelných komponentech musí být každá žíla označena značením svorek. Výjimku tvoří napojení na řadové
svorkovnice, rozvaděče potenciálu a pojistkové prvky přípojnic.
Pro každé řízení je nutné umístit na zadaném místě na skříni rozvaděče typový štítek.
Všechny stanice je nutné opatřit popisky s označením místa instalace podle plánu zapojení. Popis se umístí tak, aby byl od
příslušného ovládacího pultu čitelný.
Všechna značení je nutné provést strojně s uvolněnými komponenty.

9.6 Vyrovnání potenciálu / EMK
Stroje a zařízení je nutné koncipovat tak, aby při použití ochranných krytů, nebo oplocení nebyla potřeba kvůli
elektromagnetickým polím další ochranná opatření, jako např. omezení přístupu.
V bezpečnostním konceptu je nutné znázornit hranice oblastí expozice podle DGUV předpis 15 a uvést údaje o vyskytujících
se elektromagnetických silách polí, příp. pro rozdílné stavy provozu.
Aby bylo možné cíleně odvést statický náboj, musí být všechny elektricky vodivé díly spojeny s nízkou impedancí.
Minimálně jednou, u větších zařízení (např. dopravní technika) musí být každých 20metrů provedeno ekvipotenciální
propojení s budovou.
Ve výrobních buňkách musí být na centrálních bodech namontovány potenciálové šíny, které jsou s nízkou impedancí
propojeny s šínou pro vyrovnáním potenciálu. Vyrovnávací vodiče potenciálu je nutné položit v „24 V komoře“ kabelového
kanálu. Kabelové kanály musí být všeobecně propojeny oboustranně, avšak při delších trasách minimálně každých 20 metrů
musí být s nízkou impedancí provedeno ekvipotenciální propojení s budovou. Všechny elektricky vodivé komponenty
výrobního zařízení musí být s nízkou impedancí propojeny s šínou pro vyrovnávání potenciálu.
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Kryt skříně rozvaděče se napojí zelenožlutým vodičem s >= 10mm² Cu s šínou pro vyrovnání potenciálu. Dveře se propojí
pomocí uzemňovacího pásku se skříní. Rám elektroinstalace musí být dobře vodivě propojený s krytem skříně a rovněž
napojený na kolejnici vyrovnání potenciálu.
Uzemnění veškerých skříní rozvaděčů uvnitř skupiny skříní rozvaděčů je nutné provést s minimálně 16mm² hvězdicovitě ze
skříně rozvaděče proudu.
DOD se musí podle příslušných předpisů o prevenci úrazů postarat o to, aby výrobních zařízení neohrožovala zdraví obsluhy
zařízení a okolo jdoucích osob a to včetně osob s aktivními elektronickými životními pomůckami (např. srdeční stimulátor).
Překročení povolených mezních hodnot oblasti expozice 2, které se popř. týkají pracovišť nebo bezprostřední vnější oblasti
zařízení, není přípustné. Potřebná opatření k dosažení cíle ochrany je nutné naplánovat při konstrukci zařízení.
Elektromagnetickou snášenlivost jednotlivých konstrukčních prvků, kabelů a vedení je nutno prověřit a již při konstrukci
zohlednit vhodnými opatřeními.
Tato opatření by měla být především:
 Koordinovaná uzemnění (krátká vedení, velké průřezy kabelu, stanovené připojovací body)
 Kovové díly spolu dobře velkoplošně spojovat (kov na kov, i u kabelových van)
 Vyhnout se nepotřebné délce vedení (žádná kabelová smyčka ve skříni rozvaděče)
 Odstínění od vedení čidla dráhy
 Potenciálově oddělené PLC vstupních a výstupních konstrukčních skupiny
 Uzemňovací pásek na dveřích skříně rozvaděče
 Stínění velkoplošné položit na stínících kolejnicích
 Stykače, relé atd. všeobecně vybavit odrušovacími členy
Zapnuté induktory je nutné umístit v dostatečné vzdálenosti od skupin, řízených procesorem.

9.6.1 Vyrovnání ochranného potenciálu
9.6.2 Vyrovnání funkčního potenciálu

10 Uvedení do provozu
Jakmile se zařízení nachází v e vyrobním provozu, je nutné po každém zásahu (zvláště po přestavbách o víkendu) zařízení
včas před začátkem výroby otestovat, aby se před začátkem výroby zajistil bezporuchový náběh. Doprovod náběhu při
následujícím spuštění výroby zajistí DOD prostřednictvím svého odborného personálu.

10.1 Zálohování dat na místě
10.2 Náhradní materiál na místě
11 Programování robota
12 Dokumentace
Dokumentace poskytnutých komponentů a celků DOD musí integrovat do celkové dokumentace zařízení.
Provedení dokumentace elektriky se řídí požadavky ZAD.
Zadání dokumentace, specifické pro danou oblast, je nutné vyžádat u příslušného oddělení elektro a dodržet je.
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Musí-li být z technických důvodů použity komponenty, které nejsou uvedeny v uvolňovacím seznamu, pak je nutné
k dokumentaci přiložit popis, ve kterém je krok po kroku vysvětlena výměna komponentů až ke kompletnímu opětovnému
uvedení do provozu.
Dokumentace software
Dokumentaci software je nutné vypracovat prostřednictvím daného programovacího systému za použití všech možností,
které systém poskytuje. Pokud nemohou být řádkovými komentáři nebo nadpisy sítí dostatečně popsány funkce, musí být
vyhotoven doplňující popis.
Minimální objem dokumentace obsahuje:
 Symbolická značení I/O z plánu toku proudu
 Symbolická (hovořící) značení příznaků a datových bitů
 Komentář symbolů pro každý symbol
 Komentáře modulů
 Nadpisy sítí / komentář k návodu
Dodavatelem vyhotovené funkční moduly je nutné detailně zdokumentovat (popis parametrů, vývojový diagram,
struktogram atd.)

13 Přejímka
13.1 Předpoklady
13.2 Bezpečnostně technická zkouška
K tomu jsou potřeba následující předpoklady:
 Instalační certifikát, že elektrické zařízení odpovídá nařízení DGUV
 Zkušební protokol podle IEC 60364-6 / EN 60204-1
 Přejímací protokol BWS
 Bezpečnostní komponenty jsou prověřeny a jsou v provozu
 Kapitola elektrika je obsažena v návodu na obsluhu
 Personál zadavatele je instruovaný

13.3 Proces přejímky (management náběhu)
14 Školení a instruktáž
14.1 Definice
14.2 Minimální objem školení a instruktáž
Pro speciální komponenty systému, které nejsou podmíněné konceptem, např. speciální řízení lepení, systémy zachycení
dráhy, atd. je nutné, aby dodavatel provedl školení personálu obsluhy a údržby. Vedle prvního školení je nutné počítat ještě
s druhým doškolením. Školicí materiál dodavatel vyhotoví v němčině a jazyce dané země. Potřebné systémové popisy je
nutné dodat zároveň v jazyce dané země.
Druh a provádění školení a školicí materiál je nutné předem odsouhlasit s provozovatelem. Školení se provádí v jazyce dané
země.
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Základní školení, např. paměťově programovatelné řízení (PLC), standardní sběrnicové systémy (např. PROFINET) atd.,
nepatří do objemu dodávky.
Před přejímkou zařízení personálem obsluhy a údržby musí dodavatel provést instruktáž v jazyce dané země.
Vedle teoretické instruktáže je nutné provést také praktickou demonstraci manipulace.





Chod zařízení včetně obsluhy systémů procesu.
Rozpoznávání, vyhodnocování a odstranění poruch.
Změny komponentů logiky a parametrů.
Opětovný náběh po úplném výpadku (např. po přerušení napětí).

Instruktáž se provádí po odsouhlasení s provozovatelem vždy na místě instalace zařízení.
Na přání se personálu obsluhy a údržby již během stavby zařízení a uvádění do provozu až k přejímce zařízení poskytne
příležitost k zapracování do struktury zařízení a logiky řízení.





Délka trvání jak instruktáže tak i školení se řídí podle komplexitou zařízení a provádí se tak dlouho, dokud není
učební obsah vyčerpán.
DOD musí odsouhlasit instruktáž / školení s údržbou / provozovatelem. Pro každé školení DOD zdokumentuje obsah
školení, trvání školení, účastníky a přítomnost.
Školení, specifické pro zařízení ohledně výstavby, účelu a funkce zajišťuje DOD.
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