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Abstract 

 In this diploma thesis I will deal with modernization of road terminal for filling of 

automobile cisterns. My goal is to perform an analysis to come to a specification of the 

most critical devices used for measuring and regulation, followed by a draft of 

modernization of these devices.  Next I will deal with comparing of flowmeters, one of the 

Coriolis type and one with elliptical wheels. In the introduction I will focus on the analysis 

of the present status of the measuring and regulation devices. In the following chapters I 

will introduce the draft of the measuring and regulation device, taking the previous 

analysis into consideration.  For the modernization of the device the change of the system 

of power supply will be needed and this will be dealt with in the next chapter. The 

following chapter will focus on the analysis of risk and operability that is the standard in 

the process of modernization in chemical industry. In the last chapter of this diploma thesis 

I will compare the results of the measuring in the certified calibration laboratory, where I 

will compare the errors of measurings above mentioned types of flowmeters and 

simultaneously I will compare the flowmeters based on the principle of measuring. 

Keywords: automobile cistern, flowmeter, metrology, measuring and regulation 



 

 

Anotace 

 V této diplomové práci se budu zabývat modernizací silničního terminálu pro 

plnění automobilových cisteren. Mým cílem je provést analýzu pro vyspecifikování 

nejkritičtějších zařízení měření a regulace a následné provedení návrhu modernizace tohoto 

zařízení. Dále se budu zabývat porovnáním průtokoměru Coriolisova typu a průtokoměru 

s oválovými koly. V úvodní části této práce se zaměřím na analýzu současného stavu 

zařízení měření a regulace. Ve následujících kapitolách provedu samotný návrh zařízení 

měření a regulace, ve kterém budu vycházet z provedené analýzy. Modernizace zařízení 

měření a regulace si vyžádá změny systému napájení, modernizaci systému napájení budu 

řešit v samostatné kapitole v rámci návrhu modernizace zařízení. V předposlední kapitole 

se zaměřím na provedení analýzy rizik a provozuschopnosti, která je při modernizaci 

zařízení měření a regulace v chemickém průmyslu standardem. V poslední kapitole této 

diplomové práce provedu srovnávací měření v akreditované kalibrační laboratoři, při 

kterém provedu porovnání chyby měření výše uvedených typů průtokoměru a zároveň je 

porovnám z hlediska principu měření. 

Klíčová slova: automobilová cisterna, průtokoměr, metrologie, měření a regulace 
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Seznam použitých zkratek 

Zkratky v českém jazyce: 

AC – autocisterna 

AKL – akreditovaná kalibrační laboratoř 

BA – benzín automobilový 

ČMI – Český metrologický institut 

ČSN – Česká stání norma 

EN – Evropská norma 

JET A1 – letecký benzín specifikace A1 

LTO – lehký topný olej  

MaR – měření a regulace 

NM – nafta motorová 

NMA – nafta motorová arktická 

TTO – těžký topný olej 

Zkratky cizojazyčné: 

ADU – Aditive unit 

CPU – Central Processing Unit 

DEP – Design and Engineering Practice 

FC – Flow computer 

HART – Highway Addressable Remote Transducer 

HAZOP – Hazard and operability study 

IEC – International Electrotechnical Commission 

IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IT – Information technology 

Lbs. – Libra (jednotka hmotnosti) 

MODBUS – Serial communications protocol 

MVD DSP –  Multi-variable digital signal processing 

PLC – Programmable Logic Controller 

SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition 

SIL – Safety integrity level 

TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
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1. Úvod 

 Zařízení měření a regulace, které je v současné době nainstalované na silničním 

terminálu pro plnění automobilových cisteren, lze označit již za morálně zastaralé. Toto 

zařízení není již možné spolehlivě udržovat v provozuschopném stavu. Počet nežádoucích 

odstavení a výpadků terminálu má stále více vzrůstající tendenci. Jedním z hlavních 

faktorů, který má nezanedbatelný vliv na délku odstavení je nedostupnost náhradních dílů. 

Výrobci většinu nainstalovaného zařízení MaR přestali technicky podporovat a vyrábět na 

ně náhradní díly. Zařízení je tedy odkázáno pouze na náhradní díly ve skladech 

společnosti, nicméně tyto zásoby  náhradních dílů pomalu docházejí. V rámci této 

diplomové práce vycházím z reálného požadavku na návrh výměny zařízení MaR a to tak, 

aby bylo dosaženo co největší spolehlivosti a dostupnosti zařízení, s minimem zásahů do 

strojních částí plnícího zařízení. 

 V úvodní kapitole této práce jsem se zaměřil především na stručný popis silničního 

terminálu a zařízení, které je v současné době na jednotlivých plnících lávkách a v 

rozvodné místnosti nainstalované. Jde o analýzu zařízení, které je z pohledu dostupnosti 

náhradních dílů a zajištění provozuschopnosti nejkritičtější. Dále v této kapitole uvádím 

stručný popis toho jak probíhá samotné plnění automobilové cisterny od jejího přistavení 

na parkovišti před silničním terminálem, až po samotný výjezd ze silničního terminálu. V 

závěru jsem celou kapitolu shrnul do posouzení aktuálního stavu zařízení měření a 

regulace. 

 Další kapitola je zaměřená na návrh nového zařízení měření a regulace, přičemž 

jsem se zaměřil na nově navrhované zařízení měření a regulace pro plnění automobilových 

cisteren, které je nutné pro zajištění provozuschopnosti a dostupnosti zařízení vyměnit za 

nové, případně je nutné upravit koncepci zařízení MaR, dle současných standardů 

používaných na plnících terminálech. Kapitola je rozdělena do podkapitol, které se 

zabývají jednotlivými problematickými prvky zařízení měření a regulace na silničním 

terminálu. Jde o novou rozvodnou místnost pro nově instalované zařízení MaR a nové 

rozvaděče, výměnu bezpečnostního PLC za nové, které splňuje požadavky klasifikace SIL, 

výměnu kontrolérů plnění autocisteren, tzv. flow computerů. Obměna těchto flow 

computerů si vyžádá změny v řídícím systému Cotas, tyto změny jsou popsány v 
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samostatné podkapitole. V jednotlivých podkapitolách jsou dále uvedeny návrhy na 

výměnu serveru pro zálohu obchodních dat, modernizaci průtokoměrů a teploměrů a také 

dalšího ostatního zařízení jako jsou sdružovací skříně, kabely a kabelové trasy. V závěru 

celé kapitoly jsem se zaměřil na problematiku metrologie a příslušné legislativy. Jelikož 

silniční terminál pro plnění automobilových cisteren slouží k výdeji a prodeji produktů 

vyrobených z ropy je nutné brát problematiku metrologie a příslušné legislativy v potaz. 

Závěr této kapitoly jsem využil ke shrnutí dané problematiky. 

 Zařízení měření a regulace úzce souvisí s modernizací systému napájení celého 

silničního terminálu, bez modernizace systému napájení by nebylo možné provést 

celkovou modernizaci zařízení MaR. Z tohoto důvodu jsem se ve čtvrté kapitole za měřil 

na problematický systém napájení a provedl jsem návrh jeho úpravy tak, aby vyhovoval 

současným standardů, a zejména, aby bylo možné splnit požadavky napájení pro nové 

zařízení MaR. Tato kapitola shrnuje problematiku napájení, provedení potřebných úprav na 

systému napájení a návrh nového systému napájení silničního terminálu včetně záložního 

zdroje napájení. 

 V chemickém průmyslu je standardem provedení analýzy nebezpečí a 

provozuschopnosti, takzvaný HAZOP. Z této analýzy následně vychází bezpečnostní 

klasifikace, které určuje jaké zařízení v rámci  nové instalace musí splňovat požadavky 

bezpečnostní Safety Integrity Level klasifikace, takzvaného  SILu. Jelikož na silničním 

terminálu probíhá plnění kapalných uhlovodíků a hrozí tedy velké potenciální nebezpečí 

například požáru nebo zranění osob, je nutné analýzu HAZOP provést. Analýzou HAZOP 

a samotnou SIL klasifikací se zabývám v páté kapitole. V úvodu této kapitoly jsem se 

zaměřil na stručný popis průběhu analýzy a na jednotlivé normativní požadavky. Déle jsem 

v této kapitole uvedl část analýzy HAZOP. Nezabývám se celou HAZOP analýzou, ani 

celou bezpečnostní SIL klasifikací, a to z důvodu, že by provedení celé této analýzy bylo 

nad rozsah této práce a také z důvodu, že všechny plnící lávky jsou svojí filozofií a 

konstrukcí stejné. Pro analýzu jsem si vybral jednu plnící lávku, na které jsem v rámci této 

práce provedl analýzu HAZOP a bezpečnostní klasifikaci. Pro návrh nového zařízení 

měření a regulace je nutný zejména výstup z analýzy a bezpečnostní klasifikace, který v 

kapitole uvádím. Výstup je nutný k určení zařízení, které bude splňovat požadavky 

bezpečnostní klasifikace SIL. 
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 Pro plnění automobilových cisteren se v současné době používají dva typy 

průtokoměrů a to průtokoměry založené na objemovém principu a průtokoměry založené 

na měření hmotnostního průtoku, proto jsem se v šesté kapitole zaměřil na porovnání obou 

těchto principů a na samotné reálné měření v akreditované kalibrační laboratoři a na 

kalibrační trati. Reálné měření jsem provedl na nejpoužívanějších měřidlech, které se v 

praxi pro plnění automobilových cisteren používají, a to na průtokoměru s oválovými koly, 

který je zástupcem měřidel principu objemového měření průtoku a na průtokoměru 

Coriolisova typu, který spadá do skupiny měřidel pro měření hmotnostního průtoku. 

Jelikož jde o měřidla, která v praxi slouží k prodeji zaměřil jsem se v této kapitole zejména 

na přesnost jednotlivých průtokoměrů. 

 Závěr své diplomové práce jsem využil ke shrnutí získaných poznatků z 

problematiky plnění automobilových cisteren a to napříč celým návrhem nového zařízení 

měření a regulace. 
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2. Analýza současného stavu zařízení měření a regulace 

 V této kapitole jsem se zaměřil na analýzu současného stavu zařízení, obecný popis 

postupu plnění automobilových cisteren a na systém řízení těchto procesů. Cílem této 

kapitoly je zjistit a analyzovat nejvíce problematických částí silničního terminálu pro 

plnění AC, na které se bude nutné zaměřit v návrhu nového řešení. V této analýze jsem 

využil četné konzultace s pracovníky údržby, což mi pomohlo vyspecifikovat ty části 

systému, se kterými jsou největší problémy z pohledu provozuschopnosti a údržby. 

  

Obrázek 1 – Plnící lávka pro plnění automobilových cisteren
1
 

 Zařízení měření a regulace pro plnění automobilových cisteren je v současné 

podobě využíváno od roku 1997, do současné doby se na zařízení prováděla pouze běžná 

údržba bez větších investic do modernizace zařízení. Současný stav zařízení MaR 

neumožňuje terminál pro plnění automobilových cisteren provozovat a udržovat 

v dostatečně provozuschopném stavu tak, aby se dalo předcházet jeho odstavení, či 

výpadkům. Tento stav je způsoben zejména technickou, ale i morální zastaralostí zařízení a 

samotné koncepce. Dalším důvodem nesnadné údržby zařízení jsou následky způsobené 

ukončením podpory nainstalovaného zařízení ze strany výrobců zařízení a jednotlivých 

komponent a také ukončením výroby náhradních dílů. V případě poruchy, kdy je 

                                                 
1
 Zdroj: Vlastní zdroj autora. 
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požadováno co nejrychlejší zprovoznění zařízení, je nutné nahrazovat sávající přístroje 

novými. Implementace nového zařízení je ovšem často časově i nákladově náročnější 

s ohledem na nekompatibilitu se stávávajícím zařízením měření a regulace. 

2.1. Obecný popis silničního terminálu 

 V současné době je na silničním terminále provozováno celkem pět výdejních, 

plnících lávek. Jednotlivé výdejní lávky jsou pojmenovány písmeny A až E. Na každé 

výdejní lávce je několik tzv. plnících míst, každé plnící místo umožnuje plnění jiného 

produktu. Na lávkách A, B a E jsou navíc plnící místa zdvojená. Pokud dojde k poruše 

plnícího místa je možné na dané plnící lávce vybraný produkt dále plnit, právě díky tomuto 

zdvojení. Tato konfigurace plnících lávek umožňuje plnění jednotlivých komor 

automobilových cisteren různými produkty. Přistavení automobilové cisterny k plnící lávce 

je rozhodováno prostřednictvím řídícího systému silničního terminálu, který vyvolává 

jednotlivé AC z odstavného parkoviště pomocí tzv. tabla. Z pohledu moderních silničních 

terminálu pro plnění automobilových cisteren je rozmístění plnících míst na jednotlivých 

lávkách poměrně nesourodé. Tento nesoulad vznikl historicky, tak jak byly prováděny 

jednotlivé výstavby silničního terminálu. Konfigurace jednotlivých plnících lávek a 

příslušných plnících stop je uvedena v následující tabulce č.1. 

Tabulka 1 – Rozdělení plněných médií po jednotlivých plnících lávkách
2
 

 Plnící stopa – plněné médium 

Lávka 1 - BA 2 - NM 3 - NMA 4 – JET A1 5 - TTO 6 - ETO 

A 3 1 0 0 0 0 

B 2 1 0 0 0 0 

C 0 1 1 1 0 0 

D 0 0 0 0 1 1 

E 4 1 0 0 0 0 

Celkem 9 4 1 1 1 1 

 Další důležitou součástí silničního terminálu pro plnění AC je systém dávkování 

komerčních aditiv. Tato aditiva jsou ve vlastnictví jednotlivých distribučních společností, a 

                                                 
2
 Zdroj: Vlastní zpracování autora. 
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proto jsou přidávána do jednotlivých produktů, až při samotném plnění do AC, na základě 

jednotlivých objednávek. Systém pro aditivaci motorových paliv se skládá ze skladovacích 

nádrží aditiv, dávkovacích čerpadel, potrubních rozvodů a aditivačních dávkovacích 

jednotek. Současná konfigurace aditivačnícho systému se skládá ze dvou skladovacích 

nádrží, které jsou rozděleny na čtyři oddělené komory. Z těchto nádrží, je zajištěno 

rozdistribuování aditiv na jednotlivé plnící lávky. Aditiva se přidávají pouze do 

automobilového benzínu a motorové nafty. Rozmístění jednotlivých ADU je uvedeno 

v následující tabulce č.2. 

Tabulka 2 – Rozmístění aditivačních jednotek na plnících lávkách
3
 

Lávka BA – ADU NM – ADU 

A 3 1 

B 2 1 

C 0 1 

D 0 0 

E 4 1 

Celkem 9 4 

 Pro dopravu aditiv na výdejní lávky je v systému využito celkem osmi dávkovacích 

čerpadel. Aditiva jsou do prostoru výdejních lávek dopravována v uzavřeném potrubním 

okruhu DN50. Aby bylo docíleno konstantního tlaku v aditivačním okruhu je v potrubním 

sytému zapojeno několik přepouštěcích ventilů od firmy Wilhelm Schley, typ T27F. 

Z hlavního aditivačnícho potrubí jsou vyvedeny odbočky na jednotlivé výdejní lávky 

pomocí potrubí o dimenzi DN32. Tyto odbočky jsou ukončeny hraničními armaturami a 

filtry nečistot. Za filtry nečistot je vedeno nerezové potrubí, které je zakončeno 

v jednotlivých aditivačních jednotkách ADU od firmy MF, typ CBU Combined. Aditivační 

nádrže jsou zásobovány pomocí autocisteren, aby bylo zaručeno zabezpečení tohoto 

stáčení je mezi aditivačními nádržemi vybudováno stáčecí místo se záchytnou jímkou, 

která je napojena na havarijní jímku silničního terminálu. Stáčecí místo pro doplňování 

aditivačních nádrží je vybaveno potrubím DN80, z každé komory vede na stáčecí místo 

jedno. Potrubí je vybaveno hraniční armaturou, zpětnou klapkou a místním měřením tlaku, 

                                                 
3
 Zdroj: Vlastní zpracování autora. 
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pro připojení autocisterny je potrubí vybaveno bezúkapovou API spojkou. Ke stáčení AC a 

doplnění aditivačních nádrží je využíváno čerpadel, kterými jsou vybaveny AC, díky tomu 

není potřeba, aby byli aditivační nádrže vybaveny čerpadly pro stáčení. 

 Aditivační nádrže jsou vybaveny v každé komoře vibračními hladinoměry, které 

slouží k signalizaci minimální a maximální hladiny aditiv v dané komoře nádrže. Signály 

z těchto hladinoměrů jsou zavedeny do bezpečnostního PLC v rozvodně. Dále jsou tyto 

nádrže vybaveny dvojitým pláštěm, mezi vnitřním a vnějším pláštěm je udržován neustálý 

mírný přetlak, který je vyhodnocován pomocí místního manometru. Operátor má tak 

možnost kontrolovat integritu nádrže. Vzhledem k ekologickým požadavkům na 

skladování aditiv jsou obě nádrže vybaveny systémem odplynu. Odplyny z komor, kde 

jsou skladovány aditiva pro automobilové benzíny, jsou zapojeny přes plamenné pojistky 

do centrálního rekuperačního systému. Odplyny z komory, kde jsou skladovány aditiva pro 

motorovou naftu, jsou také zapojen přes plamenné pojistky, ale jejich vyústění je vyvedeno 

do atmosféry. 

2.2. Obecný popis plnění automobilové cisterny 

 Plnění automobilové cisterny vyžaduje určitou sekvenci úkonů, které je nutné 

provést, aby mohlo dojít k naplnění AC požadovaným produktem. Dále je uveden obecný 

popis této sekvence plnění AC. Obecný popis plnění AC uvádím zejména z důvodu 

pochopení celé sekvence plnění a posloupnosti jednotlivých kroků. 

 Celý proces plnění začíná samotným přistavením AC na parkoviště silničního 

terminálu. Řidič AC se přihlásí do systému pomocí jednoho ze dvou kiosků. Pro přihlášení 

používá řidič přidělené identifikační karty, a to celkem tři karty - kartu tahače, kartu 

návěsu a kartu zákazníka. Všechny tyto karty jsou nadefinovány a uloženy v řídicím 

systému silničního terminálu. Dále kiosek provede řidiče procesem vytvoření objednávky, 

popřípadě vybráním již připravené objednávky, která určuje, co má být do dané AC 

naplněno a na základě čeho jsou pak systémem vystaveny faktury, dodací listy apod. Po 

tomto procesu řidič vyčká na parkovišti, dokud není vyzván k přistavení AC na určitou 

plnící lávku. Řidič je vyzván pomocí informačního billboardu, na kterém je signalizována 

registrační značka tahače a plnící lávka, na kterou má být AC přistavena. Na základě této 

informace může řidič vjet do samotného prostoru silničního terminálu, který je hlídán 
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ostrahou. Před samotným vjezdem do areálu se řidič identifikuje pomocí jedné z karet do 

zařízení MFX, které ověří oprávněnost vjezdu do prostoru silničního terminálu, připraví 

řídicí systém k plnění AC a zvedne závory brány silničního terminálu. 

 Po vjezdu do areálu silničního terminálu přistaví řidič AC do prostoru předem 

přidělené plnící lávky. Po přistavení AC na lávku je nutné provést několik úkonů, bez 

kterých není možné, aby řídicí systém spustil samotné plnění. K těmto úkonům patří 

připojení AC k uzemňovacímu zařízení, ke sdruženému bezpečnostnímu zařízení 

CIVACON, k plnícímu ramenu a k ramenu odplynu lávky. Po provedení těchto úkonů 

řidič opět přiloží jednu z karet k ovládacímu terminálu lávky. Pokud jsou splněny všechny 

bezpečnostní podmínky, umožní ovládací terminál zvolit číslo komory, která má být 

naplněna. Dle zvolené komory řídicí systém zvolí druh plněného produktu, jeho množství a 

množství aditiv na základě objednávky vybrané při přihlášení AC do řídicího systému. 

Pokud jsou splněny všechny bezpečnostní požadavky a je zvolena plněná komora řídicí 

systém umožní, aby bylo zahájeno plnění. Plnění se spouští tlačítkem na ovládacím 

terminálu plnící lávky. Řídící systém v průběhu plnění neustále vyhodnocuje bezpečnostní 

podmínky a pokud nastane nějaká neočekávaná událost, jako například ztráta uzemnění, 

přeplnění AC atd. řídící sytém provede zastavení plnění a bezpečné odstavení plnící lávky. 

 Po dokončení plnění a odpojení AC od plnících ramen a uzemnění je možné z místa 

plnicí lávky odjet na základě povolení odjezdu signalizované zeleným semaforem. U 

výjezdu ze silničního terminálu je umístěný velín, ve kterém se nachází tiskárna, která 

automaticky vytiskne veškeré potřebné dokumenty. Tisk je zahájen, jakmile se řidič AC 

odhlásí ze sytému jednou z přidělených karet. Obsluha velínu zkontroluje vytisknuté 

dokumenty, které předá řidiči. Po předání dokumentů řidič opouští prostor silničního 

terminálu. 

2.3. Současný systém řízení pro plnění automobilových cisteren 

2.3.1. Kontroléry průtoku 

 Celý systém řízení plnění automobilových cisteren je v současné době založen na 

dvou typech plnících automatů, tzv. flow computerů, od firmy Mess und Fordertechnik. 

Jedná se o zařízení z řady MFX90 a MFX4. Samotný proces plnění AC je řízen výše 

uvedenými typy flow computerů, nadřazeným systémem Cotas a bezpečnostním 
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systémem, který je založen na PLC od firmy Siemens. Všechny tyto systémy jsou 

vzájemně propojeny a musejí spolu spolupracovat. Na plnících lávkách A až D jsou 

nainstalovány starší typy flow computerů MFX90 v celkovém počtu 12ti kusů. Na lávce E 

je nainstalován novější typ flow computerů MFX4 v celkovém počtu 5ti kusů. 

 Flow computery jsou umístěny v budově velínu silničního terminálu v samostatné 

místnosti, která slouží jako technické zázemí a rozvodna. V této rozvodně je umístěno 

několik rozvaděčů, flow computery MFX4 jsou umístěny v samostatném rozvaděči MFX-

001, které slouží pro plnící lávku E. Dále jsou v rozvodně umístěny rozvaděče MFX-002 a 

MFX-003, v rozvaděči MFX-002 jsou umístěny flow computery MFX90, které slouží pro 

plnící lávky A a B, v rozvaděči MFX-003 jsou umístěny také flow computery MFX90, 

které obsluhují poslední dvě plnící lávky, tedy C a D. Oba tyto rozvaděče jsou dále 

vybaveny převodníky průtoku Micro Motion RFT 9739 Rack Man. Tyto převodníky slouží 

na převod pulzních výstupů průtokoměrů na proudovou smyčku 4-20 mA. 

 

Obrázek 2 – Současné kontroléry průtoku M+F
4
 

                                                 
4
 Zdroj: Vlastní zdroj autora. 
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 Flow computery typu MFX4 jsou v tzv. rackovém provedení. Jde o poslední 

generaci těchto kontrolérů, které společnost MF vyrábí. Účelem funkce těchto FC je 

zajištění přesného řízení procesu plnění AC. Veškeré činnosti související s plněním AC 

tyto kontroléry realizují přes periferie, které jsou připojeny na jejich vstupy a výstupy, jde 

zejména o samotné průtokoměry, teploměry, regulační ventily a podobně. Zařízení MFX4 

komunikuje s nadřazeným řídicím systémem pomocí sběrnice CAN. CAN sběrnice ze 

všech 6ti kusů FC je zavedena do převodníku MFX_EDI. Tento převodník slouží 

k převedení sběrnice CAN na protokol TCP/IP. Díky tomuto převodníku je možné zařízení 

zapojit do interní počítačové sítě. Jeden FC typu MFX4 je schopen obsluhovat až dvě 

nezávislá plnící místa. Této funkce není na silničním terminálu využito, každá FC 

obsluhuje pouze jedno plnící rameno a to z důvodu požadavku na vysokou dostupnost. 

V případě poruchy je tak možné provést přepojení FC v poruše do jiného, funkčního FC a 

nadále tak provozovat silniční terminál bez omezení. Tato modelová řada FC typu MFX4 

je koncipována jako modulární systém a ve své podstatě jde o samostatné průmyslové 

počítače, s vlastním operačním systémem, což umožňuje tyto FC operativně přizpůsobovat 

různým aplikacím nebo požadavkům. 

 Řada flow computerů tohoto typu MFX90 jsou také koncipovány jako modulární 

systém, ale svým designem jde spíše PLC. Jde o starší generaci FC, s nadřazeným řídicím 

systémem komunikují pomocí sériového rozhraní RS232, popřípadě RS485. Fyzická 

koncepce je podobná jako PLC, zařízení je tedy složeno ze základního CPU, které je 

propojeno se vstupními a výstupními kartami, do kterých jsou opět připojeny externí 

periferie. Kontroléry průtoku jsou vzájemně propojeny s bezpečnostním systémem 

založeným na PLC od společnosti Siemens. 

2.3.2. Bezpečnostní řídící automat 

 Zabezpečení celého procesu plnění je zajištěno pomocí systému PLC, do kterého 

jsou zavedeny veškeré signály o průtoku, od ventilů, bezpečnostních prvků lávky apod. 

Systém je postaven na řídících automatech od společnosti Siemens. Jde o řadu řídících 

automatů Simatic S5, tyto řídí automaty byly ve své době jedny z nejpokrokovějších PLC, 

díky čemu byla docílena i jejich dlouhá životnost. Nicméně ze současného pohledu je toto 

PLC kvalitativně i morálně velice zastaralé. Zařízení není možné udržovat v provozu 
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schopném stavu, výrobce nedodává náhradní díly a řídící automat není možné dále 

rozšiřovat. 

V případě nutnosti dovybavení silničního terminálu o nové bezpečnostní funkce, 

popřípadě o řídící funkce je nutné přistupovat k nestandartnímu řešení. V současné době je 

například topologie provedena tak, že silniční terminál obsluhují dvě PLC, které spolu 

navzájem komunikují. Řídící automaty mají rozděleno, o kterou část silničního terminálu 

zabezpečují. V této topologii nyní vznikají nestandartní řešení, kdy je nutné v případě 

nedostatku vstupů nebo výstupů na jednom PLC provést zapojení těchto signálů do 

druhého PLC, i když z hlediska pole tyto signály spadají do plného PLC. Dále je pak nutné 

připravit program, který bude obsluhovat takto zapojené vstupy a výstupy a nebude 

negativně ovlivňovat chod celého PLC.  

 

Obrázek 3 – Současný řídící automat Siemens Simatic S5
5
 

2.3.3. Snímače průtoku 

 Pro samotné měření plněného množství produktu do AC je každé plnící rameno 

osazeno průtokoměry typu Coriolis. Jedná se o zařízení od firmy Emerson Process 

Management typu Micro Motion. Jde o velmi přesné typy průtokoměrů, které mimo jiné 

zvládají měřit i hustotu. Plnící místa jsou osazena dvěma typy převodníků pro tyto 

průtokoměry a to Micro Motion RFT 9739 Rack Man a Field Man. Jako senzor průtoku je 

použit Coriolis Micro Motion CMF300M Elite Coriolis 3“ 150# Lbs. Tato kombinace 

                                                 
5
 Zdroj: Vlastní zdroj autora. 
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použitých převodníků a senzorů se v dnešní době již nepoužívá a jde o předchozí generaci 

zařízení typu Micro Motion. Technologie RFT není tak přesná a pro přenos signálů je 

použito pouze pulzních výstupů. 

 Hodnota průtoku z těchto převodníků je přenášena do kontrolérů MFX přenášena 

pomocí pulzních výstupů. Hustota plněného média, které průtokoměry vyhodnocují je 

přenášena do kontrolérů MFX z převodníků Micro Motion přenášena skrze analogovou 

proudovou smyčku 4-20 mA. 

 Výrobce průtokoměrů Emerson Process Management přestal průtokoměry s 

technologií RFT vyrábět i podporovat. V případě poruchy na těchto průtokoměrech je 

nutné provést kompletní výměnu průtokoměru za novou generaci využívající technologii 

MVD. Tato výměna pak znamená delší odstávku celého plnícího místa a to z důvodu 

nutnosti, že nové průtokoměry využívají jiné signály a jiný typ kabeláže. Je tedy nutné 

natáhnout novou kabeláž od plnící lávky až do rozvodné místnosti. Dále je nutné 

předrátovat rozvaděč a provést potřebné úpravy v nadřazených systémech. 

2.3.4. Měření teploty 

 Měření teploty je další důležitou měřenou veličinou, jelikož vydaný produkt se 

fakturuje v objemu (l) při 15 °C.  Pro měření teploty je využito odporových teploměrů typu 

PT100 ve čtyř vodičovém od různých výrobců. Snímače teploty jsou zapojeny na vstupy 

flow computerů MFX. 

 Všechna zařízení, která mají co dočinění s měřením produktu, na které je 

vystavována faktura, tedy přes tato měřidla probíhá prodej, jsou vedena jako tzv. stanovená 

měřidla. V současné době nainstalovaná zařízení od různých výrobců, nesplňují požadavky 

na zařízení, které je zařazeno do obchodního styku. V další části této práce se na 

problematiku stanovených měřidel zaměřím. Provozování těchto teploměrů je možné 

pouze na výjimku, jelikož při uvádění silničního terminálu do provozu legislativa 

nepožadovala metrologické ověření na tyto teploměry. 

2.4. Posouzení aktuálního stavu zařízení měření a regulace 

 Současný stav silničního terminálu je z hlediska požadavku na dostupnost a 

bezporuchovost zařízení dlouhodobě neudržitelný. Samotná koncepce tohoto terminálu 
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vznikla kolem roku 1997. Za dobu provozování bylo provedeno několik částečných 

rekonstrukcí, nebo upgradu zařízení, ale nikdy se nejednalo o komplexní projekty, jednalo 

se pouze o akce, které řešily aktuální problém. 

 V současné době ovlivňuje zajištění provozuschopnosti silničního terminálu 

několik faktorů, jde zejména o nedostupnost náhradních dílů na PLC od společnosti 

Siemens S5, nedostupnost náhradních dílů k průtokoměrům MicroMotion a zejména 

nemožnost jakkoliv zasahovat do plnících automatu MFX. Navíc firma M+F není schopná 

vyškolit zaměstnance údržby. 

 Samostatnou kapitolou této práce je i posouzení a návrh nového napájecího 

systému. Používaný napájecí systém je naprosto nevyhovující jak z hlediska kapacity, tak i 

z hlediska samotného provedení, které nevyhovuje standardům takovýchto instalací. 

 Siemens Simatic S5 je řada PLC, které byla vyvinuta v 70. letech 20. století a na trh 

uvedena byla uvedena v roce 1979. PLC nainstalované na silničním terminálu je z roku 

1993, jde tedy o jednu z posledních řad PLC Siemens Simatic S5,  proto na trhu není 

možné sehnat potřebné náhradní díly, a pokud jsou ještě u některých dodavatelů 

k dispozici, mají dlouhé dodací lhůty. Náhradní díly se poté stahují z celého světa, ze 

skladů dodavatelů a tím vznikají nepřijatelně dlouhé prostoje. Dalším problémem je 

celková morální i technická zastaralost těchto PLC, které již nesplňují požadavky a nároky 

na moderní řídicí systémy. Na silničním terminálu jde o podstatnou a důležitou část 

systému. 

 Nainstalované průtokoměry a jejich převodníky od firmy Emerson Process 

Management jsou v používané instalaci schopné plnit nejpřísnější požadavky z hlediska 

přesnosti měření a spolehlivosti, nicméně jde o zařízení, které již není ze strany výrobce 

podporováno a tak výrobce není schopen dodávat náhradní díly. Jak postupuje vývoj 

v oblasti elektroniky, jde již o morálně zastaralé zařízení. V poslední době byla provedena 

výměna několika průtokoměrů za novější typy z důvodu poruchy dosavadních zařízení. 

Jednalo se především o mechanické poruchy průtokoměrů a poruchy napájecích karet. 

Díky tomu na silničním terminále vznikla instalace zařízení, které nejsou jednotné, proto je 

nezbytné na skladě udržovat více náhradních dílů a celkově se tím zpomaluje a 

znesnadňuje údržba zařízení. 
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 Posledním zásadním problémem silničního terminálu jsou vznikající problémy 

s plnícími automaty MFX, kde není přesně stanovena hranice mezi obchodním systémem, 

který podléhá přísné kontrole a samotným procesním systémem. Není tedy možné 

jednoznačně rozhodnou, kdo za jakou část systému zodpovídá a do systému tak může 

zasahovat i třetí strana. Systém založený na FC od společnosti M+F je značně uzavřený a 

nedovoluje uživateli přizpůsobení požadavkům instalace a společnost M+F není ochotna 

provést školení pro údržbu ani pro obsluhu zařízení. Identifikační karty použité v systému 

již nejsou ze strany dodavatele dostupné a postupně dochází k vyprázdnění skladu, kdy 

nebude již možné vydávat karty pro nové zákazníky. Celková koncepce nainstalovaného 

zařízení je z pohledu podobných moderních instalací nesourodá, společnost M+F není 

schopna domluvit dodávky potřebných náhradních dílů ani vyslání servisního technika 

v případě poruchy zařízení. Samotné FC řady MFX90 již také nejsou podporovány a není 

na ně možné sehnat náhradní díly. Na současném trhu zabývajícím se problematikou 

plnících terminálů existuje řada firem, které jsou schopny dodat ucelený moderní systém 

FC. 

2.5. Kvantifikace ekonomických ztrát při výpadku 

 Pro zajištění spolehlivého chodu výrobních jednotek je nezbytná jejich údržba a 

dostatečné zálohování klíčových zařízení a soustrojí. Tato problematika má však kromě 

technické a technologické části také svoji ekonomickou část. Výpadky zařízení, ať už 

plánované nebo neplánované, mohou způsobit a většinou způsobí ekonomickou ztrátu a to 

zejména z důvodu snížení množství nebo kvality produkce. Na druhou stranu zajištění 

výrobní soustavy nadbytečným zálohováním představuje mrhání finančními prostředky. 

 K určení efektivní míry zálohování výrobního systému a jeho komponent může 

sloužit vyčíslení ekonomických ztrát, které jsou s výpadkem jednotlivých prvků výrobního 

systému spojeny. Následně je nutné zajistit zálohování zejména těch součástí systému, 

jejichž výpadek představuje nejvyšší ekonomické ztráty. 

 Výpadek činnosti dílčích provozních souborů výrobního systému znamená v 

každém případě narušení standardního provozu a vyžaduje operativní rozhodnutí o řešení 

situace, například: uložením meziproduktu v záložních nádržích, využitím rezervních 

kapacit výrobní soustavy k náhradě výpadku, výrobou alternativní produkce atd. V 
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zavedených systémech jsou tyto náhradní scénáře většinou definované a provozní 

management je s nimi dobře obeznámen. 

 Určujícím kritériem rozhodování o prioritách jednotlivých technologicky 

přípustných scénářů řešení výpadků jednotlivých segmentů výrobní soustavy, a v 

konečném důsledku o zálohování určujících prvků systému, je ekonomická ztráta, která je 

s výpadkem jednotlivých provozních souborů spojena a ekonomické důsledky jejich 

případného déletrvajícího vyřazení z provozu. 

 Silniční terminál pro plnění automobilových cisteren slouží pro expedici produktů. 

Kromě silničního terminálu je produkty možné expedovat na železničním terminálu a 

pomocí produktovodu. Každý produkt má specifikované cesty a množství, kudy a v jakém 

množství je možné provádět jeho expedici. Výpadek expedici je možné řešit následujícími 

kroky: 

 Náhradní expediční cesta; 

 uložení produktu do záložních nádrží; 

 omezení výroby. 

 Výsledná ekonomická ztráta se poté odvíjí od skutečného omezení produkce na 

základních výrobních jednotkách a od možnosti využití záložního způsobu expedice. V 

prvním případě je ekonomická ztráta vyjádřena hodnotou poklesu celkové marže při 

omezení nástřiku ropy na technologii destilace. Přitom je nutné dodat modelu údaj o podílu 

ropy z celkového objemu, který je potřebný ke zpracování příslušného expedovaného 

produktu. Ve druhém případě je ekonomická ztráta vyjádřena případnými vícenáklady 

spojenými s alternativní přepravou. Rezerva výpadku plánem stanovené expediční cesty je 

řešena v první řadě umístěním produktu do záložních nádrží. Jejich volná kapacita také 

určí maximální přípustnou dobu výpadku konkrétního typu expedice.  

 Náhradní řešení expedice je stanoveno technickými dispozicemi konkrétních 

přípustných alternativ expedice pro každý produkt. Ekonomická ztráta je potom vyjádřena 

hodnotou vícenákladů náhradní expedice, rozdílem cen alternativní produkce a v 

kritických případech ztrátami na marži z omezení množství zpracované ropy. 

Ekonomické vyjádření ztráty je velmi specifické pro každý výrobní soubor, či 

výrobní jednotku a vychází z konkrétního technologického scénáře řešení provozního 
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výpadku jednotlivých částí výrobního systému. Kritické hodnoty ekonomické ztráty z 

výpadku provozních souborů souvisejí se ztrátami na marži výkonu zpracování ropy při 

vynuceném omezení výkonu vstupních provozních souborů výrobního systému. 

Ekonomické vyjádření ztrát vychází z odhadu obchodní marže v jednotkách Kč/t ropy a z 

předpokládaného reálného výkonu výrobních jednotek. Je jasné, že pokud není možné 

provádět expedici může v krajním případě dojít až k odstavení výrobních jednotek, aby 

k tomu nedocházelo je nutné mít vypracovány podrobné postupy pro výpadky, či odstavení 

jednotlivých částí výrobního systému. V následující tabulce č.3 jsou uvedeny možné 

maximální přípustné doby výpadku expedice a orientační objem expedice v tunách za 

měsíc. 

Tabulka 3 – Orientační objem expedice a maximální přípustná doba výpadku
6
 

Produkt Max. expedice (t/měs) Max. přípustný výpadek (dny) 

BA 18 000 10 

MN + MNA 43 000 6 

JET A1 2500 16 

TTO 1000 21 

ETO 1000 21 

 Vyčíslení ekonomických ztrát vychází vždy z reálné expedice. Následující tabulka 

č. 4 vyčísluje teoretické náklady spojené s výpadky expedice. Tabulka je rozdělena na tři 

dílčí části a to na ekonomické ztráty při výpadku expedice v rámci krátkodobé opravy, 

opravy dlouhodobé a v případě obnovy zařízení pro plnění AC. 

Tabulka 4 – Orientační vyčíslení ztrát při výpadku expedice
7
 

Produkt Krátkodobá oprava (2 dny) Dlouhodobá oprava (týden) Obnova zařízení 

BA 30 – 60 000 Kč 750 000 Kč 25 000 000 Kč 

MN+MNA 45 – 80 000 Kč 900 000 Kč 30 000 000 Kč 

JET A1 30 – 50 000 Kč 500 000 Kč 17 500 000 Kč 

TTO 20 – 40 000 Kč 450 000 Kč 15 000 000 Kč 

ETO 20 – 40 000 Kč 450 000 Kč 15 000 000 Kč 

                                                 
6
 Zdroj: Vlastní zpracování autora. 

7
 Zdroj: Vlastní zpracování autora. 



Bc. Petr Holec: Modernizace zařízení MaR pro plnění automobilových cisteren 

2015                                                                                                                             17 

 

 Modernizace zařízení měření a regulace vychází z dlouhodobého pozorování 

poruch, které na silničním terminálu vznikají. V posledním roce došlo k rapidnímu nárůstu 

výpadků a nedostupnosti zařízení. Zařízení silničního terminálu je v současné době na 

pomezí druhé a třetí fáze životnosti.  

 

Obrázek 4 – Obecná křivka životnosti zařízení
8
 

 Fáze I. označuje tzv. období časných poruch, kdy se zařízení uvádělo do provozu, 

křivka má klesající tendenci a to zejména z důvodu odstranění vad způsobených montáží 

nebo špatnou volbou instalovaného zařízení. Fáze II. označuje produktivní část životního 

cyklu zařízení, která pro provozovaný silniční terminál končí. Křivka v tomto období má 

více méně konstantní průběh a to z důvodu, že vznikají pouze poruchy nezapříčiněné 

samotným zařízením. Křivka ve třetí a poslední fázi životního cyklu má stoupající 

tendenci, což znázorňuje zvýšený vznik poruch zapříčiněných samotným zařízením. V této 

fázi se zařízení měření a regulace na silničním terminálu momentálně nachází. 

 V evidenčním systému bylo v roce 2014 zaznamenáno celkem 53 poruchových 

hlášení na zařízení MaR, v roce 2013 bylo evidováno 17 hlášení a v roce 2012 pouze 7 

takovýchto hlášení. Je patrné, že nárůst poruch vzniklých na zařízení měření a regulace je 

oproti roku 2013 více než třínásobný a oproti roku 2012 dokonce více než  sedmi násobný. 

                                                 
8
 Zdroj: Učební text VŠB-TU - BRIŠ, Radim, Martina Litschmannová. Statistika II. [online]. 2007. 

[cit. 2014-12-16]. ISBN 978-80-248-1482-7. Dostupné z: 
http://homel.vsb.cz/~bri10/Teaching/Statistika%20II/skriptum/4_Teorie_spolehlivosti.PDF  
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3. Návrh nového řešení pro modernizaci zařízení měření a 

regulace 

 Návrh modernizace zařízení měření a regulace na silničním terminálu pro plnění 

automobilových cisteren vychází z několika požadavků, které jsou kladeny především na 

průběh realizace. Kromě ekonomického hlediska modernizace je velmi důležité minimální 

omezení provozu silničního terminálu. Aby bylo docíleno splnění těchto požadavků, návrh 

modernizace zařízení MaR zachovává stávající platformu řídicího systému Cotas ve 

spojení s hmotnostními průtokoměry. Zachování systému Cotas je požadováno i oddělením 

IT, které tento systém udržuje. V rámci projektu byly vyspecifikovány přesné hranice 

jednotlivých systémů. Řídicí systém bude upravován po jednotlivých částech, na základě 

průběhu obměny zařízení. Díky zachování hmotnostních průtokoměrů nebude nutné 

zasahovat do potrubních větví a tím se omezí zámečnické práce na potrubí plnících lávek. 

Pro aplikace plnění automobilových cisteren se ve světě používají i objemové 

průtokoměry, zejména průtokoměry využívající oválových kol. Pro návrh modernizace 

s tímto typem průtokoměrů nepočítám z důvodu menší přesnosti měření a v rámci realizace 

tohoto návrhu by při použití oválových průtokoměrů byly nutné rozsáhlé úpravy 

potrubních rozvodů na jednotlivých plnících lávkách. Pro účely této práce jsem provedl 

praktické porovnání přesnosti obou typů průtokoměrů v akreditované kalibrační laboratoři, 

porovnání průtokoměrů je v samostatné kapitole této práce. 

 V rámci návrhu nového zařízení měření a regulace vycházím zejména ze standardů 

společnosti Shell. Jde o standardy, které byly zpracovány na základě dlouhodobých 

zkušeností v oblastech návrhu, výstavby a údržby zařízení v petrochemickém průmyslu. 

Jedná se o rozsáhlý a komplexní soubor dokumentů, v praxi se pro tyto dokumenty 

používá zkratka DEPs, což znamená Design and Engineering Practice. Původně byl tento 

soubor dokumentů určen pouze pro vnitřní užití společností Shell v rámci provozů vlastní 

rafinérii. V současné době je možné využít placeného přístupu k těmto dokumentům a je 

možné je využít i v jiných průmyslových společnostech, či odvětvích. 

 Pro celkové pochopení principu plnění automobilových cisteren na plnících lávkách 

silničního terminálu jsem vypracoval následující blokové schéma. Na tomto blokovém 
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schématu je vidět jednotlivé propojení klíčových komponent plnící lávky. Zároveň jsou 

barevně odlišené jednotlivé druhy komunikačních signálů. 

 

Obrázek 5 – Blokové schéma plnící lávky
9
 

3.1. Nová rozvodná místnost řídícího sytému 

 Místnost, kde jsou umístěny komponenty řídícího sytému je svou velikostí pro 

nový systém nevyhovující. Místnost slouží jako rozvodna elektrické energie a zároveň jako 

rozvodna řídícího sytému, do stávající místnosti již není možné umístit nové rozvaděče 

potřebné k modernizaci zařízení MaR. Rozvodna nemá tzv. prostorovou rezervu pro nové 

zařízení MaR. 

 Nová rozvodná místnost pro řídicí systém a nová rozvodná místnost pro nový 

systém napájení bude umístěna v samostatné místnosti v budově č. 2. V této budově byly 

                                                 
9
 Zdroj: Vlastní zpracování autora. 
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dříve umístěny kanceláře oddělení expedice. Dnes je v budově umístěna pouze denní 

místnost řidičů a ostatní místnosti jsou nevyužité. Pro tyto účely byly vybrány místnosti, 

které jsou jednou stěnou orientovány do prostoru silničního terminálu, tak aby do nich bylo 

možné přivést nové kabelové lávky s kabely od polní instrumentace. Dále zde budou 

vybudovány dvojité podlahy pro umístění kabelových rozvodů do podlahy. V podlaze i 

v místnostech budou umístěna čidla elektrické požární signalizace, která budou napojena 

na stávající sytém EPS se signalizací na centrální velín. 

 

Obrázek 6 – Návrh rozložení komponent MaR v novém rozvaděči
10

 

 Nové komponenty pro řízení plnění automobilových cisteren (flowcomputery, PLC, 

oddělovače, převodníky, relé, svorkovnice apod.) budou umístěny do nových rozvaděčů od 

firmy RITTAL, nové rozvaděče budou ve dvou velikostech. Skříně RITTAL o velikosti 

                                                 
10

 Zdroj: Vlastní zpracování autora. 



Bc. Petr Holec: Modernizace zařízení MaR pro plnění automobilových cisteren 

2015                                                                                                                             21 

 

800x400x2000 budou použity pro zařízení plnících lávek A až E, skříň o velikosti 

1200x400x2000 bude použita pro napájecí rozvaděč. Zařízení, které bude společné pro 

všechny plnící lávky, bude umístěno v samostatné skříni, součástí této skříně bude i 

průmyslový panelový počítač, do kterého budou napojeny pomocí komunikace všechny 

řídící jednotky hmotnostních průtokoměrů. 

 Architektura všech rozvodných skříní bude stejná, v horní části bude umístěn flow 

computer, včetně veškerého příslušenství, ve spodní části budou umístěny I/O moduly 

bezpečnostního PLC, oddělovače, relé, zdroje 24VDC, svorkovnice apod. Horní část 

rozvodné skříně bude začleněna do obvodu stanoveného měřidla podléhající zákonu č. 

505/1990 Sb., Zákon o metrologii. Všechny komponenty spadající do obvodu stanoveného 

měřidla musejí být zaplombovány, aby bylo zabráněno neoprávněné manipulaci. 

3.2. Bezpečnostní systém založený na řídícím automatu 

 Výběr systému řídícího automatu PLC závisí na několika faktorech. Jelikož jde o 

bezpečnostní systém, je nutné, aby systém PLC splňoval klasifikaci minimálně SIL 1. Tato 

klasifikace vzešla z analýzy HAZOP a klasifikace SIL, které jsou uvedeny v samostatné 

kapitole. Bezpečnostní sytém je navržen na komponentech Siemens Simatic řady S7. 

Systém je navržený na komponentech od společnosti Siemens ze dvou hlavních důvodů. 

Prvním důvodem je, že PLC od společnosti Siemens je využito i v jiných provozech a není 

nutné držet náhradní díly na zařízení od více výrobců. Druhým důvodem je dlouhodobá 

zkušenost s komponenty od tohoto výrobce, které se pro tyto aplikace osvědčily a zároveň 

dlouhodobá spolupráce se společností Siemens zaručuje snadnou komunikaci a podporu. 

 Vstupní a výstupní moduly pro jednotlivé plnící lávky budou umístěny 

v příslušných kabinetech, vždy pro danou lávku, popřípadě ve společném kabinetu, který 

zajišťuje společné funkce pro všechny lávky. Všechny kabinety jsou navrženy tak, že i po 

instalaci všech potřebných komponent pro tuto modernizaci zařízení MaR v kabinetech 

zůstane cca 30% rezerva z celkového počtu vstupů a výstupů vždy v daném kabinetu. 

 Navřené PLC je plně kompatibilní se standardem PROFINET, který bude využit 

pro komunikaci mezi PLC a systémem COTAS. Pro tuto komunikaci bude sloužit 

oddělená síť, do které nebudou zapojovány žádné jiné komponenty, než budou potřebné 

pro zajištění komunikace mezi systémem COTAS a PLC. Díky využití standardu 
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PROFINET pomine nutnost využívání komunikační karty komunikující protokolem 

PROFIBUS, tímto je docíleno vyřazením potenciálního zdroje poruch a zjednodušení 

komunikace mezi oběma systémy. 

 Z důvodu, že zařízení v poli se nachází v prostoru s nebezpečím výbuchu, tento 

prostor je určen na základě dokumentace o ochraně před výbuchem, budou v rámci 

modernizace nahrazeny veškeré stávající jiskrově bezpečné oddělovače, relé, svorkovnice 

apod. Důvodem výměny těchto součástí je zabezpečení co největší spolehlivosti a 

bezpečnosti zařízení, výměna těchto komponent zatíží rozpočet na modernizaci zařízení 

pouze minimálně. 

 V následující tabulce jsou uvedeny počty navržených vstupů a výstupů I/O modulů 

pro nové PLC a to jak analogové, tak i digitální vstupy a výstupy, tak i 20% vybavené 

rezervy každého kabinetu. 

Tabulka 5 – Tabulka návrhu celkového počtu vstupů a výstupů nového PLC
11

 

 A B C D E Společné Celkem Rezerva Navrženo 

AI 8 6 6 4 10 16 50 10 64 

DI 24 18 18 12 30 100 202 40 256 

DO 12 9 9 6 15 50 101 20 128 

DI-S 16 12 12 8 20 75 143 29 176 

DO-S 12 9 9 6 15 35 86 17 104 

3.3. Kontroléry plnění automobilových cisteren 

 Jako náhrada stávajících flow computerů byly vybrány FC typu FCM II od 

společnosti Toptech System. Celý proces plnění automobilové cisterny je řízen vzájemnou 

kombinací a propojením těchto flow computerů, bezpečnostního PLC a softwarem 

COTAS. 

 Flow computery FCM II vybrané pro instalaci na silničním terminálu budou 

v provedení na DIN lištu do rozvaděče, toto zařízení bude tedy osazeno do rozvaděčů 

společné s ostatními komponenty pro jednotlivé lávky. Jde o poslední generaci zařízení 

dodávané firmou Toptech System, účelem těchto FC je řízení přesného procesu plnění AC. 

                                                 
11

 Zdroj: Vlastní zpracování autora. 
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Veškeré činnosti realizované do pole jsou prováděny pomocí periférií, které jsou propojeny 

na vstupy a výstupy FC a PLC. Komunikace s nadřazeným systémem je provedena pomocí 

sběrnice RS-485, FC ze všech lávek jsou vzájemně propojeny. Součástí této sběrnice je 

převodník na ethernetovou síť, díky čemuž je možné vzdáleně navázat komunikaci se 

všemi FC a provádět jejich parametrizaci, popřípadě jinou údržbu. 

 Cílem je zajištění co největší dostupnosti silničního terminálu, proto jsou FC 

navrženy tak, aby každý FC obsluhoval pouze jedno plnící rameno. V případě poruchy je 

tak zajištěno, že nebude dostupné pouze jedno plnící rameno a daná plnící lávka bude 

fungovat nadále v omezeném provozu. Flow computery FCM II jsou svojí koncepcí 

postaveny jako malé průmyslové počítače se svým operačním systémem. Možnost úpravy 

operačního systému bude využita ve spojení s instalací nových průtokoměrů typu 

MicroMotion. Převodníky těchto průtokoměrů budou komunikovat s flow computery 

pomocí sběrnice RS-485 a operační systém FC bude upraven tak, aby bylo možné provádět 

diagnostiku samotných průtokoměrů, bez nutnosti se připojovat do převodníků pomocí 

servisní komunikace, která je z důvodu metrologie zaplombovaná. Tím odpadne nutnost 

při každé diagnostice provádět zapečetění převodníků. 

 

Obrázek 7 – Obslužný terminál systému Flow computerů v EXd provedení
12

 

 Dále bude nutné provést náhradu stávajících místních ovládacích terminálů a čteček 

karet na jednotlivých plnících lávkách a u vstupu na silniční terminál. Současně 

                                                 
12

 Zdroj: Webové stránky výrobce – TopTech: dostupné z adresy (10.2.2015) - http://www.toptech.com/wp-

content/uploads/2014/09/MultiloadII-2.jpg 
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nainstalované zařízení bude nahrazeno ovládacími terminály Multiload II Exd. Aby mohlo 

dojít k pozvolnému přechodu starých karet sloužících k identifikaci automobilových 

cisteren, které jsou založeny na standardu Wiegand. Ovládací terminály budou vybaveny 

externí čtečkou, která je schopná komunikovat s kartami typu Wiegand i s kartami typu 

MIFARE 4k, které budou nahrazovat zmíněné zastaralé identifikační karty. Veškeré takto 

instalované zařízení na plnící lávce bude v provedení do prostor s nebezpečím výbuchu a 

pevným závěrem, tedy Exd. Komunikace ovládacích terminálů s nadřazeným systémem 

FC a následně COTAS bude provedeno pomocí ethernetové sběrnice. 

3.4. Úprava systému Cotas 

 Zejména z důvodu výměny flow computerů bude nutné provést úpravu systému 

Cotas. Stávající komunikace pomocí sériové linky bude nahrazena komunikací pomocí 

ethernetu, tím bude docíleno jednotné komunikace mezi flow computery a řídicím 

systémem. Dále bude nahrazen způsob komunikace mezi řídicím systémem a 

bezpečnostním PLC, pro tyto účely bude využito standardu PROFINET.  

 Systém Cotas se skládá z několika samostatných podsystémů. Podsystém Control 

řídí samotný proces plnění, úprava tohoto podsystému se bude týkat zejména začlenění 

nových zařízení do systému, úpravy komunikace mezi řídicím systémem, bezpečnostním 

PLC a flow computery a zařazením nových komponent do systému. 

 Podsystému SQL se modernizace nedotkne, jelikož jde o databázový systém, ve 

kterém jsou uloženy především záznamy o zákaznících, objednávky atd. Do tohoto 

systému nebude potřeba zasahovat. 

 Poslední podsystém systému Cotas je podsystém Visual. Jde o systém SCADA, 

který slouží pro vizualizaci plnění automobilových cisteren. Tento systém je umístěn ve 

velínu silničního terminálu na místní operátorské stanici. Podsystém Visual je postaven na 

softwaru Wonderware InTouch HMITouch. Z důvodu sjednocení systémů SCADA napříč 

všemi výrobními jednotkami bude software InTouch nahrazen softwarem od společnosti 

Siemens a to softwarem WinCC. Nový SCADA systém bude kompletně vyčleněn ze 

systému Cotas, a bude provozován nezávisle na tomto systému. SCADA systém bude 

vyčleněn ze systému Cotas zejména z důvodu dlouhodobých špatných zkušeností při řešení 

problémů v poli na plnících lávkách. 
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3.5. Server pro zálohu obchodních dat 

 Současný server pro zálohu obchodních dat tzv. UPC server nesplňuje současné 

legislativní požadavky na zařízení tohoto typu. Problematické je především připojení 

serveru ke zdroji elektrické energie, které je provedeno přes klasický více zásuvkový 

prodlužovací přívod, který není možné zapečetit montážní plombou. V případě poruchy na 

současném serveru také není možné zálohovat obchodní data, i když k tomuto jevu dochází 

většinou řízeně, při plánované odstávce elektrické energie, není to vždy zaručené a v rámci 

modernizace musejí být provedena opatření, tak aby nemohlo docházet ke ztrátě 

obchodních dat. 

 UPC servery pro zálohu obchodních dat budou nainstalovány na průmyslových 

počítačích od společnosti DELL. Půjde o dva nezávislé počítače, které budou napájeny 

z nového zálohovaného zdroje napětí v nové rozvodně elektrické energie, servery budou 

napojeny na smyčku osmihodinové zálohy a v případě ztráty hlavního napájení bude jejich 

operační systém nastaven na automatické uložení veškerých dat a k bezpečnému vypnutí. 

 Obchodní data budou ukládána na oba servery současně a nezávisle. Oba servery 

budou vybaveny serverovými harddisky určenými pro trvalý provoz s dostatečnou 

kapacitou na ukládání obchodních dat po dobu minimálně deseti let. Zároveň budou data 

odesílána pomocí vnitropodnikové sítě do účetního oddělení. Jelikož jde o součást obvodu 

stanoveného měřidla, budou oba servery zapečetěni, včetně přívodu napájecího napětí. 

 Servery pro zálohu obchodních dat budou umístěny v samostatném rozvaděči 

s názvem UPC SERVER. V tomto rozvaděči budou umístěny ovládací prvky pro 

prohlížení záznamů a to monitor, myš a klávesnice. Všechna data jsou přístupná pouze 

k prohlížení, s žádnými přístupovými právy není možné data jakkoliv měnit. Do paměti se 

ukládají veškerá data potřebná pro obchodní styk. 

3.6. Modernizace průtokoměrů 

 Na silničním terminálu je v současné době celkem 17 kusů průtokoměrů typu 

Coriolis od společnosti Emerson Process Management. Z důvodu zachování maximální 

možné dostupnosti silničního terminálu a zajištění dostupnosti náhradních dílů navrhuji 

výměnu všech dosavadních průtokoměrů za nové. Průtokoměry typu Micro Motion 

zůstanou zachovány a to z důvodu snadné výměny průtokoměrů kus za kus, bez nutnosti 
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strojních úprav na potrubí. Vyměněny budou jak samotné měřící trubice tak i samotné 

převodníky. 

 

Obrázek 8 – Průtokoměr MicroMotion a jeho instalace do potrubí
13

 

 Měřící trubice (senzory) budou vybaveny digitální technologií MVD. Tato 

technologie umožnuje měření s výrazně větší přesností, než původní technologie RFT. 

Přesnost měření je dosažena díky digitálnímu zpracování dat v core procesoru samotného 

senzoru. Výrobce je schopen deklarovat přesnost měření průtoku kapalin v rozsahu ± 

0,025% z aktuálního průtoku a v případě hustoty kapalin jde o přesnost ± 0,2kg/m
3
. Dále 

jsou senzory s digitální technologií MVD vybavené pokročilou diagnostikou. 

 Aby bylo možné komunikovat s flow computery pomocí digitální sběrnice je nutné 

měřící senzory vybavit převodníky s potřebnou technologií, kdy po komunikaci 

s výrobcem bylo navrženo osazení převodníky typu MVD 3500. Tyto převodníky 

umožnují instalaci ovládacího displeje do rozvaděče společně s ostatními komponenty pro 

plnící lávku a zároveň umožnují digitální komunikaci s flow computery. Díky této 

kombinaci zařízení budou veškeré ovládací prvky potřebné pro údržbu zařízení sdruženy 

do jedné rozvodny, pro každou lávku do samostatného rozvaděče a v poli se budou 

nacházet pouze přechodové skříně a svorkovnice. 

                                                 
13

 Zdroj: Webové stránky výrobce – Emerson Process Management: dostupné z adresy (10.2.2015) - 

http://www3.emersonprocess.com/micromotion/tutor/images/CMF300.gif 
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 Všechny navržené komponenty splňují požadavky z pohledu legislativy a 

metrologie a zároveň tyto komponenty jsou certifikované dle směrnice MID Evropské 

unie. 

3.7. Modernizace teploměrů 

 Z metrologického hlediska je důležité i měření teploty. Nainstalované teploměry 

tyto požadavky nesplňují a proto je nutné provést jejich výměnu. Teploměry budou v poli 

nainstalovány do současných termojímek. Aby bylo docíleno požadavků metrologie, bude 

nutné provést instalaci nové sdružovací skříně, na každé lávce bude jedna, do které budou 

zavedeny všechny teploměry z dané lávky. Tato sdružovací skříňka bude součástí obvodu 

stanoveného měřidla a bude opatřena plombami. 

 Existuje velké množství výrobců teploměrů, nicméně je nutné vybrat dodavatele, 

který má teploměry certifikované k metrologickému použití. Z tohoto důvodu a z důvodu 

rychlých dodávek a dostupnosti náhradních dílů v návrhu počítám s teploměry od firmy 

ZPA Nová Paka a.s. Teploměry budou ve čtyřvodičovém zapojení typu Pt100 v provedení 

Exd, tedy do prostor s nebezpečím výbuchu s pevným závěrem. 

3.8. Modernizace ostatního zařízení měření a regulace 

 Ostatním zařízením měření a regulace jsou podpůrné systémy jako například 

kabelové lávky, sdružovací skříně apod. Všechna tato zařízení budou modernizována dle 

doporučení norem DEPs. Veškeré kabelové lávky, kabelové trubky apod. pro zařízení 

měření a regulace budou provedeny v nerezovém provedení. Důvodem aplikace 

nerezových komponent jsou velice dobré zkušenosti s tímto materiálem, dlouhá životnost a 

odolnost vůči uhlovodíkům. 

 Přechodové a propojovací skříně v poli budou také provedeny v nerezovém 

provedení a budou řádně označeny. Veškeré signály od metrologicky zajištěných přístrojů 

budou v rámci propojovacích skříní zaplombovány, tak aby nebylo možné manipulovat, či 

ovlivňovat jejich zapojení. Dále bude v rámci rekonstrukce zařízení MaR na plnících 

lávkách provedena kontrola a oprava zemního pospojení jednotlivých kovových 

konstrukcí, tedy včetně kabelových lávek a sdružovacích skříněk. 
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3.9. Metrologie, princip a koncepce legislativy 

 Základním cílem metrologie a příslušné legislativy je zavedení a zabezpečení 

jednotnosti a správnosti měřidel a měření. Metrologická legislativa by mohla být 

považována za jednu z nejstarších na světě, jelikož definice jednotek, jejich fyzikální 

realizace a povinné používání byly základním požadavkem pro rozvoj výroby a obchodu. 

 Odpovědnost státu, zejména vlády, v rámci národního metrologického systému je 

založena především na následujících třech bodech: 

 Rámcové právní vymezení prvků národního metrologického systému; 

 zavedení a podpora činnosti národního metrologického institutu, který uchovává a 

spravuje státní etalony jednotlivých veličin a realizuje předávání těchto jednotek na 

měřidla hierarchicky nižšího řádu; 

 zavedení a podpora činností národní organizace pro legální metrologii, která má na 

starosti praktickou realizaci metrologické legislativy, zejména v oblasti realizace 

obchodních styků, v ochraně zdraví a bezpečnosti při práci. 

 Obecně v zemích s rozvinutou tržní ekonomikou se vychází ze zásady, že je 

kupující maximálně zodpovědný za to, co kupuje. Stát by se měl při ochraně spotřebitele 

zaměřit pouze na co nejmenší možnou regulaci obchodu, ochranu realizovanou 

veřejnoprávními prostředky by měl stát uplatňovat pouze tam kde je nebezpečí skryté nebo 

náročně odhalitelné. A právě toto je i případ legální metrologie, ve většině případů si 

kupující nemůže ověřit správnost deklarovaného kupovaného množství zboží. Tento fakt je 

dán zejména tím, že měřidla jsou ve většině případů majetkem prodávajícího nebo nejsou 

při prodeji v danou chvíli dostupná. 

 

Obrázek 9 – Zabezpečovací (deklarační) značka ČMI
14

 

 Nejenom v rámci České republiky, ale i v celé Evropské unii je ochrana spotřebitele 

významnou aktivitou. Jde o soubor komplexních aktivit, které bylo nutné zavést zejména 

z důvodu rozvíjejícího se volného trhu a rozšíření velkého množství různorodého zboží. 

                                                 
14

 Zdroj: Webové stránky ČMI – Metrologie v kostce: dostupné z adresy (10.2.2015) - 

https://www.cmi.cz/sites/all/files/public/download/2400-ID-C_ZVE%C5%98EJN%C4%9ANO.pdf 
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Postupem času se ukázalo, že přijmutí těchto aktivit a legislativních požadavků bude 

nutností a proto také byla do Maastrichtské smlouvy zařazena kapitola, která se zabývá 

ochranou spotřebitele. Tato kapitola se zabývá zejména následujícími body: 

 Ochranou zdraví a bezpečnosti spotřebitele; 

 ochranou ekonomických zájmů spotřebitele; 

 poskytováním odpovídajících informací spotřebiteli. 

3.9.1. Metrologická legislativa v České republice 

 Metrologická legislativa v České republice je založena na dvou hlavních právních 

linií: 

 Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, který se zabývá zejména uváděním měřidel na 

trh a jejich samotným používáním, stanovením měřících jednotek, subjektů a 

orgánů státní správy, které tvoří jednotlivé prvky národního metrologického 

systému. Dále se zabývá stanovením práv a povinností všech dotčených a 

vyplívajícími opatřeními, jako jsou pokuty, státní dozor apod.; 

 druhou linií je Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Tento 

zákon se zabývá oblastí uvádění stanovených výrobků včetně některých druhů 

stanovených měřidel na trh, do oblasti technické normalizace, akreditace apod. 

 Zákon o metrologii je v České republice v platnosti již od roku 1990, a následně byl 

upraven a doplněn několika novelami, nicméně je do značné míry omezen dobou svého 

vzniku, čímž přestává korespondovat se dnešní hospodářskou a společenskou situací. 

V současné době se připravuje novela tohoto zákona, která bude vycházet ze současných 

požadavků, ze směrnice EU o službách v oblasti metrologické regulace a z dalších potřeb 

jako je postup uvádění nových měřidel na trh apod. 

 Na tento metrologický zákon dále navazuje mnoho dalších prováděcích předpisů a 

vyhlášek, které mají průřezovou působnost, jelikož stanovují bližší detaily a požadavky pro 

aplikaci zákona. Některé tyto předpisy a vyhlášky implementují do české legislativy 

požadavky a směrnice EU. Součástí této práce je v příloze č.1 soupis veškerých zákonů, 

které jsou v rámci české a evropské legislativy v České republice závazné. 
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3.9.2. Metrologická legislativa v kontextu Evropské unie 

 Zásadní vliv na vývoj české legislativy má zejména vstup ČR do EU k datu 1. 5. 

2004. Jedním z poslání EU je sjednocení některých pravidel v rámci evropského trhu a to 

včetně požadavků na měřidla, jelikož některé členské státy se snažili cestou specifických 

požadavků na měřidla ochraňovat domácí výrobce na úkor ostatních účastníků na volném 

trhu. Proto vznikla směrnice tzv. starého přístupu, které se snažila odstraňovat tyto 

překážky. 

 Takzvaná směrnice starého přístupu byla složena z celkem 23 směrnic, kdy 16 

z nich bylo základních a 7 doplňkových. Tato směrnice se vyznačovala detailní specifikací 

postupů a požadavků, čímž bylo přítěží zejména pro technický rozvoj. S ohledem na tyto 

negativní aspekty vznikla v rámci EU nová filozofie pro odstraňování technických 

překážek obchodu a začal se formovat tzv. nový přístup, který má za úkol maximalizovat 

výhody jednotného trhu. Důsledkem tohoto vývoje byl rozpad metrologické legislativy na 

dvě samostatné části: 

 Harmonizovaná sféra metrologie neboli společná evropská část, která má za úkol 

upravovat podmínky pro uvádění měřidel na trh výrobcem nebo dodavatelem. 

Zabývá se problematikou typového schválení a prvotního ověření měřidla; 

 neharmonizovaná regulovaná sféra neboli národní část, která má za úkol úpravu 

podmínek používání stanovených měřidel u uživatelů. Zabývá se zejména 

problematikou následných ověřování a metrologického dohledu v samotném 

provozu. 

 Cílem tzv. nového přístupu bylo co nejvíce zjednodušit a sjednotit postupy při 

posuzování shody měřidel v zemích EU a na základě toho dosáhnout automatického 

uznávání certifikátů o shodě a značky shody CE v členských státech EU. Na rozdíl od 

dřívějších směrnic směrnice nového přístupu stanovují pouze základní metrologické 

požadavky a způsob posouzení shody měřidel s těmito požadavky při uvedení na trh. 

3.9.3. Směrnice MID a její aplikace v České republice 

 Směrnice MID má za úkol pokrýt oblast uvádění deseti druhů měřidel na trh, 

z nichž je převážná většina v ČR brána jako měřidla stanovená. Směrnice neřeší v obecné 

rovině požadavky na měřidla podřízená legální kontrole v celém rozsahu. Například u 
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měřidel spotřeby médií jako jsou elektroměry, plynoměry, vodoměry apod. se dle směrnice 

MID uplatnil přístup omezení se na tzv. maloodběry, což vždy plně nemusí odpovídat ve 

struktuře spotřeby důležitosti těchto měřidel a tedy vlivu na ochranu veřejných zájmů. 

 V praxi jsou s touto směrnicí spojeny i některé další problémy týkající se její 

praktické aplikace, k těmto problémům patří: 

 Sladění tříd přesnosti elektroměrů s jinou českou legislativou; 

 stanovení podmínek pro ověření měřidel uvedených na trh podle MID; 

 problematika nedotknutelnosti zabezpečovacích značek umístěných na měřidlech 

při posuzování shody; 

 nejasnosti při aplikaci souběhu s předchozími právními úpravami pro uvádění 

měřidel na trh a do použití. 

3.9.4. Dozor nad trhem 

 Samotný dozor nad trhem s měřidly byl svěřen samotným členským státům, ačkoliv 

jde evidentně o aktivitu, která by měla být uplatňována jednotně na celém společném trhu. 

Tento dozor by byl lépe organizovatelný z pozice Evropské komise, než jako aktivity 

jednotlivých členských států, kde je často koordinace těchto aktivit neřešitelným 

problémem. V České republice je tímto dozorem pověřena Česká obchodní inspekce, kdy 

pro ČOI nejsou aktivity spojené s kontrolami z této oblasti v současné době prioritou. 

3.9.5. Vyhlídky metrologické legislativy v České republice 

 Česká republika by do budoucna měla usilovat zejména o nový metrologický 

zákon, který bude vycházet a reflektovat přistup EU jako celku k regulaci v metrologii a 

bude odpovídat aktuálním potřebám společnosti a hospodářskému stavu. Nový zákon by se 

měl zaměřit komplexně a do detailu zejména na oblasti, kde je řízení státem nezbytné 

nezasahovat do oblastí, kde se státní řízení uplatnit nemusí. 

 Nový zákon bude respektovat Dohodu o založení ES a zároveň v přiměřené míře 

bude vycházet z metrologické legislativy okolních států, se kterými již historicky existuje 

velmi úzká vzájemná kompatibilita. Dále bude vycházet ze vzorového novelizovaného 

zákona o metrologii OUML D1 a ze systematicky shromažďovaných poznatků z praxe. 
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 Cílem a principem metrologické legislativy ČR bude do budoucna zejména posílení 

účinných prvků ochrany spotřebitele a dále se nezabývat oblastmi, které nejsou předmětem 

veřejného zájmu. 

3.9.6. Metrologie v rámci modernizace zařízení měření a regulace 

 Veškeré nově nainstalované zařízení měření a regulace na silničním terminálu musí 

splňovat požadavky platné legislativy a to nejen legislativy České republiky, ale i té 

evropské. Aby bylo docíleno těchto požadavků je v rámci přípravy tohoto návrhu nutné 

komunikovat s dodavateli vybraného zařízení a také s Českým metrologickým institutem. 

Veškeré vybrané zařízení splňuje požadavky na zařazení do metrologických obvodů. Do 

této skupiny zařízení budou tedy patřit nové flow computery, průtokoměry, teploměry a 

servery pro zálohu obchodních dat. 

Základní technické požadavky z pohledu metrologie: 

 Kontinuální přerušitelné měření proteklého množství pohonných hmot; 

 kontinuální zobrazování měřeného množství; 

 celá sestava zaplněná měřenou kapalinou až po jasně definovaný bod přenosu; 

 měřená kapalina bez plynů a par; 

 všechny komponenty metrologicky schválené; 

 odpovídající průtokoměr (pracovní průtok ≥ Qmax a nejmenší odměr); 

 maximální dovolená chyba měření průtoku 0,5 % z měřené hodnoty; 

 rozsah průtokoměru 1 : 10; 

 mezi průtokoměrem a bodem přenosu nesmí být žádné odbočky; 

 k míchání produktů může docházet pouze za dodržení speciálních podmínek; 

 kontrolní zařízení celistvosti a správné funkce; 

 ošetřený výpadek napájení; 

 pro přepočet na objem při vztažných podmínkách kontinuální měření teploty třída 

přesnosti 0,5 °C, příp. hustoty třída přesnosti 1 kg/m3 úředně ověřené; 

 tiskárna se zabezpečeným protokolem podléhající úřednímu ověření. 

 K měření na plnící lávce může být připojena aditivační jednotka, ve funkci 

pracovního měřidla, která neovlivňuje konečný výsledek měření. Měřicí sestava může být 

dále napojena na systém regenerace par, kontrolu přeplnění a uzemnění. 
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 Po instalaci nových zařízení do nové rozvodny budou s metrologickým institutem 

vybrána místa, která budou mezi jednotlivými ověřeními zaplombovaná. V poli jde o 

svorkovnice průtokoměrů a teploměrů, zároveň budou zaplombované instalační příruby 

této polní instrumentace. Zařízení, které bude umístěno v rozvodně, bude zaplombované na 

svorkovnicích, na komunikačních konektorech, popřípadě na místech umožňujících 

jakýkoliv zásah do zařízení. Ze zákona je nutné tyto plomby kontrolovat a v případě 

poruchy toto zjištění nahlásit. V rámci údržby je na zařízení možné provádět servisní 

zásahy, za podmínky, že tyto zásahy provádí akreditovaná laboratoř. V takovém případě po 

opravě laboratoř na zařízení umístí své montážní plomby a je kontaktováno ČMI. 

Montážní plomby ze zákona platí 30 dní, během kterých je nutné, aby bylo ČMI pozváno 

na místo a zařízení osadilo svými červenými plombami. 
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4. Posouzení a návrh úpravy napájecího systému vzhledem 

k modernizaci zařízení měření a regulace 

 Systém napájení zařízení měření a regulace v současné době nevyhovuje svojí 

architekturou zapojení, svojí rezervní kapacitou ani možnostmi zálohy nového zařízení 

MaR pří výpadku napájení. Hlavními problémy systému napájení jsou zejména 

nedostatečná rezervní kapacita UPS pro připojení nového zařízení. Napájení zařízení MaR 

pro celý silniční terminál je zajištěno jedním rozvaděčem, který je napájený z nadřazené 

rozvodny. Rozvaděč byl dimenzován v době, kdy se silniční terminál uváděl do provozu, 

dle dostupné realizační dokumentace byl rozvaděč vyroben v roce 1986. Pro zajištění 

napájení zařízení měření a regulace tehdy nebyla nutná taková kapacita jako dnes. Dříve 

instalované zařízení MaR pracovalo na mechanickém a pneumatickém principu, nebylo ho 

tedy nutné elektricky napájet. Do současné doby byl rozvaděč již několikrát doplněn o 

nové vývody pro zařízení MaR a již  nemá žádnou prostorovou ani kapacitní rezervu. Aby 

se předešlo výpadkům přívodního jištění, musel být rozvaděč vybaven systémem 

postupného zapínání napájecích zdrojů pro zařízení MaR. Pokud tento systém v rozvaděči 

nebyl osazen, docházelo k výpadkům hlavního jističe z důvodu vzniku velké proudové 

špičky při najíždění zařízení, které je připojené do tohoto rozvaděče. Druhým problémem 

je požadavek na zálohované napájení zařízení MaR. V současné době je zálohované 

napájení zajištěno zdrojem UPS. Z UPS již není možné napájet nová zařízení a to z důvodu 

jejího nízkého výkonu a nízké kapacity baterií, které určují zejména dobu požadované 

zálohy. Výrobcem současně používané UPS je výrobce APC, tato UPS není navržena pro 

aplikaci v průmyslovém prostředí. 

 V této kapitole se zaměřím na návrh úpravy napájecího systému s ohledem na 

potřeby nového řídícího systému a polní instrumentace silničního terminálu. Nový napájecí 

systém pro zařízení MaR bude umístěn v nové rozvodné místnosti, vedle rozvodné 

místnosti s ostatními částmi zařízení MaR sloužící pro silniční terminál. Pro návrh nového 

systému je nutné znát nejen odběr nového zařízení MaR, ale i původního, ze kterého 

vychází kapacita nového rozvaděče a kapacita záložních zdrojů. Nový napájecí systém 

bude navržen dle standardů ČSN EN a vnitřních standardů společnosti. Nový systém bude 

splňovat požadavky na výkonovou a prostorovou rezervu vývodů, včetně doby zálohy pro 

určené vývody zařízení měření a regulace na silničním terminále. 
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4.1. Koncept nového systému napájení pro zařízení měření a 

regulace 

 Při návrhu nové koncepce systému napájení vycházím z platných norem ČSN, ČSN 

EN a především z vnitropodnikových směrnic společnosti Shell. Jde o standardy 

společnosti Shell, které vycházejí z dlouhodobé praxe v oblasti chemického průmyslu a 

zpracování ropy. Ve většině případů jsou tyto normy přísnější než normy státní. Pokud 

tomu tak není, vždy se v praxi přistupuje k použití té přísnější normy. Jde o již 

v předešlých kapitolách zmíněné normy DEPs. 

 

Obrázek 10 – Blokové schéma nového systému napájení zařízení MaR pomocí UPS
15

 

 V současné době nedostatečná výkonová a prostorová rezerva a zároveň přemístění 

rozvodné místnosti do nových prostor si vyžádají rozsáhlé změny systému napájení. Při 

návrhu je nutné počítat s požadavky na zálohování napájení, s dostatečnou výkonovou i 

prostorovou rezervou pro připojení nového zařízení MaR a dále i s rezervou, která bude 

sloužit pro případné budoucí připojení nového zařízení. Stávající rozvaděč zůstane využit 

                                                 
15

 Zdroj: Vlastní zpracování autora. 
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pro napájení velínu silničního terminálu, tyto požadavky splňuje, pouze se provede 

odpojení zrušených nebo přesunutých zařízení. Nový systém napájení bude vybaven 

záložním zdrojem napájení, který je schopný zálohovat zařízení po dobu 8 hodin, po dobu 

0,5 hodiny a nezálohová část napájení. Požadavky na tyto doby zálohy vycházejí ze 

standardů DEPs. Na následujícím blokovém schématu je uveden koncept nového systému 

napájení, v další části se zaměřím na rozbor jednotlivých částí. 

 Záložní zdroj napájení UPS je schopný pracovat ve čtyřech odlišných módech. Jde 

o mód on-line provozu, mód provozu z baterií, by-pass mód a o mód servisního by-passu. 

Popis jednotlivých pracovních módů UPS uvádím dále. 

 Při normálním provozu se UPS nachází v on-line módu, kdy je připojená zátěž 

napájena ze sítě přes invertor a baterie jsou dobíjeny dle aktuální potřeby. Invertor slouží 

k filtracím poruch napájecí sítě a zabezpečuje stabilní, nerušené napájení zátěže. V tomto 

módu se UPS automaticky přepne na napájení z baterií v případě výpadku napájecí sítě. 

V případě, že by došlo k přetížení nebo zkratu na výstupu UPS dojde k automatickému 

sepnutí elektronického by-passu. Výstup UPS je synchronizován s by-passovou sítí, což 

umožňuje neprodlené sepnutí elektronického by-passu v případě přetížení nebo poruchy na 

UPS. Pokud je tato by-passová síť mimo povolenou toleranci není výstup UPS 

synchronizován a elektronický by-pass spíná s bezpečnostní prodlevou. 

 Při provozu z baterií je připojená zátěž napájena baterií přes invertor. V případě 

výpadku napájení je provoz z baterií automaticky aktivován a zátěž je napájena bez 

přerušení dodávky napájení. Z tohoto módu UPS automaticky přepíná zpět do online módu 

v případě, že dojde k obnovení hlavního napájení a baterie se začnou ihned dobíjet. 

V tomto případě závisí doba zálohy na aktuálním stavu nabití baterií. Pokud je výpadek 

delší, než je záložní doba baterií UPS předá tuto informaci do řídicího systému a vypne se. 

 By-passový mód slouží k dalšímu zabezpečení napájení a uvedená zátěž je 

připojena přímo k ba-passovému přívodu. Jestliže dojde k přetížení nebo zkratu na výstupu 

UPS, je elektronický by-pass automaticky aktivován, tak aby bylo zaručeno nepřerušeného 

napájení připojené zátěže. Z uvedeného módu se UPS automaticky přepne do on-line módu 

po odstranění poruchy na výstupu UPS. By-passový mód může být aktivován i ručně, 

pomocí tlačítka na ovládacím panelu UPS. V tomto režimu jsou baterie dobíjeny dle 

potřeby, v případě že je k dispozici napájení pro dobíjení baterií. 
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 Mód servisního by-passu je používán jen pro servisní účely. V tomto režimu je UPS 

odpojena od napájení a baterie nejsou odpojeny. Do tohoto módu se UPS uvádí sekvencí 

kroků, které může provádět pouze vyškolená obsluha. V tomto módu je možné provádět 

veškeré servisní úkony na UPS a je zaručeno stálé napájení připojené zátěže. 

4.2. Soupis spotřebičů a jejich rozdělení do skupin zálohování 

 Nový systém napájení je navrhovaný pro napájení zařízení měření a regulace na 

silničním terminálu, a to z důvodu zvýšení dostupnosti zařízení a zajištění napájení 

silničního terminálu i v případě výpadku napájení.  V rámci této kapitoly jsem se zaměřil 

na vyspecifikování všech spotřebičů, které budou napojeny na nový systém napájení. 

Specifikování spotřebičů, které budou do tohoto systému napojeny, je nutné z důvodu 

stanovení kapacity záložního zdroje UPS a z důvodu dostatečného nadimenzování systému 

napájení z pohledu příkonu. Jak je vidět na blokovém schématu systém napájení bude mít 

dva nezávislé přívody ze dvou na sobě nezávislých nadřazených rozvaděčů. Důvodem je 

zabezpečení maximální možné dostupnosti zařízení. 

 Systém zálohy napájení je rozdělen na tři skupiny, první dvě skupiny jsou 

zálohovány a to po dobu 8 hodin a po dobu 0,5 hodiny, obě tyto skupiny jsou napájeny 

přes záložní zdroj napájení. Třetí skupina je napájená z tzv. BY-PASS přívodů, který není 

zálohovaný a do této skupiny připojují sekundární zdroje napájení zařízení MaR, popřípadě 

zařízení, které není nutné napájet v případě výpadku napájení. První dvě skupiny jsou 

napájeny z důvodu provozní bezpečnosti a z důvodu zabezpečení areálu. Do osmihodinové 

záložní skupiny jsou napojeny kamery, zabezpečující dohled nad areálem a nouzové 

osvětlení rozmístěné v rámci plnících lávek silničního terminálu. Do skupiny půlhodinové 

zálohy jsou připojeny komponenty polní instrumentace, které jsou nutné pro bezpečné sjetí 

terminálu v případě jakékoliv mimořádné události. Do těchto skupin je nutné 

vyspecifikovat jen takové zařízení, které je zejména z pohledu bezpečnosti nejdůležitější, 

důvodem této přesné specifikace je nezbytné navrhnout kapacitu a výkon záložního zdroje 

co nejoptimálněji. Optimalizace výkonu a kapacity UPS se odrazí na celkové ceně 

rekonstrukce systému napájení, jde tedy především o ekonomický faktor. 

 V následující tabulce č. 6 jsou vyspecifikovány přístroje a jejich příkony, dle 

dokumentace výrobce. Dále jsou v tabulce uvedeny počty kusů jednotlivých přístrojů a 
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rozdělení do skupin dle požadované doby zálohy. Tato tabulka slouží pro výpočet celkové 

kapacity UPS. Výpočty uvedené v následující kapitole vycházejí z doporučení norem DEP 

a dalších uvedených norem. Konečná specifikace UPS a kapacity baterií musí být 

provedena ve spolupráci s vybraným dodavatelem UPS a následně přepočítána v průběhu 

realizace projektu dle skutečných parametrů. 

Tabulka 6 – Tabulka zařízení pro výpočet kapacity UPS 
16

 

Spotřebič Celkový příkon - VA Doba zálohy - hod 

PLC + I/O karty 800 8 

Safe-guarding 420 8 

CCTV 1150 8 

Zdroje pro polní instrumentaci 300 0,5 

Flow-computer 1500 0,5 

Převodníky MVD 140 0,5 

Ostatní zálohované zařízení 600 0,5 

4.3. Výpočet kapacity a výkonu záložního zdroje napájení 

 Výpočet kapacity baterií a výkonu záložního zdroje napájení jsem provedl na 

základě vnitropodnikových norem a metod IEEE. Vycházím z vnitropodnikových norem 

DEP, norem IEC 62040-1-2, IEC 62040-2 a IEC 62040-3 a z metod IEEE std. 1184, std. 

485 a std. 1115. 

Systém napájení nového zařízení MaR na silničním terminálu, jak jsem již zmínil, 

je založen zejména na vhodném výběru UPS. Aby bylo možné zařízení MaR napájet tak, 

aby se co nejvíce omezily možné výpadky napájení je nutné provést návrh záložního 

zdroje napájení. Při návrhu záložního zdroje napájení vycházím z uvedených norem a 

metod. Tyto normy se opírají nejen o teoretické základy, ale i o dlouholeté praktické 

zkušenosti v oblasti návrhu záložních zdrojů napájení. 

 Prvním krokem při návrhu UPS je výpočet výkonu invertoru. Invertor je zařízení, 

které přeměňuje napětí ze záložního zdroje stejnosměrného napětí na napětí střídavé, které 

je potřebné k napájení spotřebičů připojených na výstupu UPS. 

                                                 
16

 Zdroj: Vlastní zpracování autora. 
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Tabulka 7 – Tabulka parametrů pro výpočet příkonu invertoru
17

 

Popis Hodnota 

Jmenovitý příkon zátěže – Pn = U . I . cos f  (W) 3928 

Jmenovitý zdánlivý příkon zátěže – Sn = U . I  (VA) 4910 

Účiník – cos f 0,8 

Účinnost invertoru při plném zatížení – h 0,92 

 Z parametrů uvedených v tabulce č. 7 je nyní možné vypočítat příkon invertoru 

navrhovaného pro UPS. Výpočet jsem provedl dle následujícího vztahu: 

𝐷𝐶𝑤  =  
𝑆𝑛 × cos 𝜑

𝑛
=  

4910 ×  0,8

0,92
= 4269,6 𝑉𝐴          (𝑉𝐴) 

 DCw – příkon invertoru; 

 Sn – zdánlivý příkon zátěže; 

 cos f – účiník; 

 h – účinnost invertoru při plném zatížení. 

 Dále je nutné vypočítat požadovaný teoretický výkon baterií, tento parametr je 

potřebný znát pro další kroky návrhu UPS. 

𝐵𝐷𝐶𝑤  =  
𝐷𝐶𝑤  × 𝐿

𝑇
=  

4269,6 × 1,25

0,89
=  5996,6 𝑉𝐴          (𝑉𝐴) 

 BDCw – teoretický výkon baterií; 

 DCw – příkon invertoru; 

 L – faktor stárnutí baterie; 

 T – faktor provozní teploty baterie. 

 V uvedeném vztahu se počítá s faktory L a T, kde L je faktor stárnutí baterie a T je 

faktor provozní teploty baterie. Oba tyto parametry jsem vybral na základě standardů 

společnosti a dle ostatní UPS instalovaných napříč výrobními provozy. 

 Podle firemního standardu je výkon UPS navrhován s 30% výkonu navíc pro případ 

připojení dalších zařízení. Usměrňovač respektive dobíječ UPS musí být schopen dobít 

                                                 
17

 Zdroj: Vlastní zpracování autora. 
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baterie na 85% jmenovité kapacity v čase do 10h od úplného vybití a za 24h na 100% své 

kapacity při úplném vybití. Usměrňovač musí být schopen nejen dobíjet baterie, ale i 

přenést výkon na vstup invertoru, tedy musí být schopen nejen nabíjet, ale i napájet 

spotřebiče zapojené na výstupu UPS. Z toho vyplývá následující vztah pro výpočet 

celkového výkonu UPS. Výpočet se provádí dle následujícího vztahu: 

𝑆𝑛(𝑝)  = (𝐷𝐶𝑤 +  𝐵𝐷𝐶𝑤) × 1,3 = (4269,6 + 5996,6) × 1,3 = 13346,1 𝑉𝐴          (𝑉𝐴) 

 Sn(p) – celkový výkon UPS; 

 DCw – teoretický výkon baterií; 

 BDCw – příkon invertoru. 

 Standardně se volí UPS s výkonem nejbližším vyšším výkonem, dle toho jaké 

výkonové řady nabízí vybraný dodavatel UPS. 

Další parametry, které je nutné k návrhu UPS znát jsou samotné teoretické provozní 

podmínky UPS. Tyto podmínky se mohou lišit u různých výrobců UPS. Ve svých 

výpočtech proto vycházím z provozních podmínek UPS nainstalovaných na jiných 

provozech v rámci společnosti. 

Tabulka 8 – Parametry stejnosměrného meziobvodu UPS
18

 

Popis Hodnota 

Maximální napětí usměrňovače – VDC max 430 V DC 

Provozní napětí dobíječe – VDC 405 / 420 V DC 

Minimální vstupní napětí invertoru – VDC min 290 V DC 

Doba zálohování – t 8hod / 0,5 hod 

Rozsah teplot baterií – T Min. 15,6 °C / Max. 40 °C 

Pro návrh UPS je také nutné navrhnout kapacitu baterií, pro tento návrh je potřebné 

provést několik výpočtů. Prvním výpočtem  je výpočet počtu kapacity baterií tj. vzorec pro 

určení počtu článků baterií a následného výpočtu počtu kusů baterií. V tomto výpočtu 

vycházím z předpokladu,  že 12V baterie obsahuje 6 článků a minimální dovolené napětí 

jednoho článku dle doporučení DEP je  1,8V. Výpočty jsem provedl dle následujících 

vztahů: 

                                                 
18

 Zdroj: Vlastní zpracování autora. 
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𝐵𝑐𝑒𝑙𝑙𝑠 =  
𝑉𝐷𝐶 𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑐𝑒𝑙𝑙 𝑚𝑖𝑛
=  

430

1,8
=  238,9          (𝑝𝑜č𝑒𝑡) 

𝑛 =  
𝐵𝑐𝑒𝑙𝑙𝑠

𝐶𝑒𝑙𝑙𝑠𝑏𝑎𝑡
=  

238,9

6
= 39,8          (𝑝𝑜č𝑒𝑡) 

 Bcells – počet článků baterií; 

 VDC max – maximální napětí usměrňovače; 

 Vcell min – minimální napětí článku baterie; 

 Cells bat – počet článků v jedné baterii. 

 Z těchto výpočtů tedy vyplívá, že UPS s navrhovanými parametry bude muset být 

vybavena celkem 40 ks baterií. V poslední části návrhu je nutné navrhnout i kapacitu 

těchto baterií. Pro výpočet kapacity je důležité znát dobu požadované zálohy. Výpočet pro 

návrh kapacity akumulátoru je následující: 

𝐶10 =  (
𝐼8  × 𝑡8  × 100

75
+  

𝐼0,5  × 𝑡0,5  × 100

75
)  × 𝐾         (𝐴ℎ)  

𝐶10 =  (
8,2 × 8 × 100

75
+  

8,8 × 0,5 × 100

75
) × 1,24 = 115,8 𝐴ℎ  

 C10 – kapacita baterie pro 10 hod. vybíjení baterií; 

 I8 – proud dodávaný akumulátory po dobu 8 hod; 

 I0,5 – proud dodávaní akumulátory po dobu 0,5 hod; 

 t8 – doba zálohy 8 hod; 

 t0,5 – doba zálohy 0,5 hod; 

 K – koeficient pro zajištění napájení při minimální kapacitě akumulátorů. 

 Dle uvedených výpočtů je možné vyspecifikovat požadavky na dodavatele UPS, 

která bude splňovat uvedené parametry. V rámci realizace bude výkon UPS a kapacita 

baterií přepočítána dle skutečnosti, tento návrh slouží pro představu v jakém rozsahu se 

bude nová UPS pohybovat a také díky těmto výpočtům je možné přesněji pracovat 

s rozpočtem projektu. Navrhovaná UPS musí splňovat minimálně tyto parametry, 

popřípadě nejbližší vyšší kapacitu dle dodavatele UPS, výkon UPS dle uvedené zátěže byl 

navrhnut na 13,3 kVA a kapacita baterií na 116 Ah v celkovém počtu 40 k baterií. 
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5. Analýza bezpečnosti a rizik pro nové zařízení měření a 

regulace 

 Analýzu bezpečnosti a rizik v této práci provádím dle standardu HAZOP. Hazard 

and Operability Study neboli HAZOP je analýza založená na identifikaci možných 

ohrožení provozuschopnosti zařízení, jde o jednu z nejjednodušších a nejrozšířenějších 

metod k identifikaci potenciálních rizik, která je využívána zejména v chemickém 

průmyslu. Tato analýza je založena na hodnocení pravděpodobnosti vzniku ohrožení a 

z nich vyplívajících rizik. Jejím hlavním cílem je identifikovat nebezpečné stavy, které by 

se na zkoumaném zařízení nebo celku zařízení mohli vyskytnout. Metoda hledá kritická 

místa a následně vyhodnocuje potenciální rizika a nebezpečné stavy. Jde o týmovou, 

expertní a multioborovou metodu, kdy členové HAZOP týmu hledají scénáře na společném 

jednání. Často je využíváno metody brainstormingu (cílem je generování co nejvíce 

nápadů na dané téma). Výsledky analýzy jsou formulovány v závěrečném doporučení, 

které směřuje ke zlepšení procesu nebo systému, zejména z hlediska bezpečnosti lidí a 

ochrany majetku. 

 Na základě analýzy HAZOP se provádí bezpečnostní klasifikace zařízení, takzvaná 

SIL (Safety Integrity Level) klasifikace. Technické zařízení může představovat pro své 

okolí velmi vysoké bezpečnostní riziko a lidé by neměli být s takovýmto zařízením 

v přímém kontaktu. V těchto případech je nutné příslušné rizikové faktory omezit, tak aby 

vyhovovaly bezpečnostním požadavkům provozu. Aby bylo možné tyto rizika omezit je 

nutné znát jejich míru, k tomuto účelu slouží jednotka SIL. Tato jednotka nabývá 

celočíselných hodnot v rozmezí 1 až 4. Všechna stávající rizika jsou nejprve vymezena 

v rámci analýzy rizik. Na základě tohoto vymezení je u každého rizika stanoveno, zda je 

nutné provádět jeho omezení. Pokud je rozhodnuto že ano, je riziko kvantifikované pomocí 

analýzy rizik a ohodnocené požadovanou SIL klasifikací. Míra omezení rizik se dosahuje 

pomocí použití ochranných zařízení, toto omezení rizik závisí především na správné funkci 

zařízení. Pokud by bylo možné poruchy zcela vyloučit, bylo by možné dosáhnout úplné 

eliminace potenciálních rizik a zbytkové riziko by bylo nulové. Dosáhnutí eliminace všech 

rizik a poruch je v praxi nereálné, a proto lze dosáhnout pouze omezení a snížení možných 

potenciálních rizik. I když zbytkové riziko není nikdy zcela nulové, je natolik malé, že je 
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možné ho tolerovat. Cílem konstrukčního procesu je realizovat taková ochranná zařízení, 

která dosáhnou na maximální možné omezení rizik vyplívající z požadované hodnoty SIL. 

5.1. Studie nebezpečí a provozuschopnosti 

5.1.1. Základní charakteristika dle normy ČSN IEC 61882 

 Tato norma se zabývá popisem principů a postupem studie nebezpečí a 

provozuschopnosti. HAZOP je systematická analýza zkoumaného systému a jejím účelem 

je rozpoznání potenciálních nebezpečí v systému a rozpoznání potenciálních problémů 

s provozuschopností systému. Základním stavebním kamenem provádění HAZOP analýzy 

je ustanovení týmu a provádění pracovních porad. Během těchto porad tým složený 

z odborníků všech dotčených profesí pod vedením vedoucího studie zkoumá daný systém. 

Ke  zkoumání se využívají základní sady vodících slov, které mají za cíl rozpoznat 

případné odchylky od cíle projektu. 

 V analýze HAZOP je nutné dle normy ČSN IEC 61882 vycházet ze základních 

definic, které jsou obsažené i v mezinárodní normě IEC 60050(191). Definice, které jsou 

obsaženy v těchto normách a jsou nezbytnou součástí analýzy, jsou následující: 

 Charakteristika (characteristic) – kvalitativní nebo kvantitativní vlastnost prvku, 

jako příkladem charakteristik mohou být například teplota, tlak, napětí; 

 cíl projektu, projektovaná funkce (design intent) – pro projektanta žádoucí nebo 

specifikovaný rozsah chování prvků a charakteristik; 

 odchylka (deviation) – odchýlení od cíle projektu nebo projektované funkce; 

 prvek (element) – složka části, která slouží k rozpoznání význačných vlastností, 

které jsou pro tuto část zásadní; 

 vodící slovo (guide word) – slovo nebo slovní obrat, které vyjadřují a vymezují 

specifický typ odchylky od cíle projektu nebo projektované funkce prvku; 

 poškození, újma (harm) – fyzické zranění nebo újma na zdraví lidí či škoda na 

majetku nebo životním prostředí; 

 nebezpečí (hazard) – potenciální zdroj poškození či újmy; 

 část (part) – podsystém, který je předmětem aktuální studie; 
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 riziko (risk) – kombinace pravděpodobnosti výskytu poškození a závažnosti tohoto 

poškození. 

 Analýza HAZOP se provádí jako týmový proces podrobného rozpoznávání 

problémů týkajících se nebezpečí a provozuschopnosti, tento celý proces je veden 

vyškoleným a zkušeným vedoucím studie, který musí zajistit, aby byl pokryt zkoumáním 

celý projekt jako komplexní celek. Celá studie musí být vedena v duchu analytického a 

logického myšlení a přístupu ke zkoumaným problémům a rizikům. Všechny HAZOP 

studie se provádějí ve čtyřech základních postupných krocích. Znázornění jednotlivých 

kroků je uvedeno na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 11 – Blokové schéma postupu analýzy HAZOP
19

 

                                                 
19

 Zdroj: Norma ČSN IEC 61882. 
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 Základem studie je zkoumání daného problému pomocí vodících slov. Toto 

zkoumání je jakési záměrné hledání odchylek od cíle projektu. Zkoumání se provádí na 

jednotlivých částech systému postupně tak, aby bylo možné každé části systému stanovit 

přiměřený cíl projektu. Určení velikosti části zkoumaného systému je různé a vychází vždy 

z požadavků daného zkoumaného projektu. Zpravidla části s potenciálně velkým 

nebezpečím nebo složité systémy jsou zkoumány na velké rozlišovací úrovni, naopak 

systémy jednoduché nebo takové kde je již předem jasné, že riziko bude malé, mohou být 

zkoumány na nižší rozlišovací úrovni. Základní vodící slova a jejich všeobecný význam 

jsou uvedeny v následující tabulce č. 9. 

Tabulka 9 – Vodící slova HAZOP analýzy
20

 

Vodící slovo Význam 

ŽÁDNÝ, NENÍ ŽÁDNY, NE Úplná negace cíle projektu. 

VYŠŠÍ Kvantitativní nárůst, kvantitativní plus. 

NIŽŠÍ Kvantitativní pokles, kvantitativní mínus. 

A TAKÉ, JELIKOŽ, A ROVNĚŽ Kvalitativní nárůst, kvalitativní plus. 

ČÁSTEČNE Kvalitativní pokles, kvalitativní mínus. 

OBRÁCENÝ, ZPĚTNÝ Logický opak cíle projektu. 

JINÝ NEŽ Úplná náhrada nebo záměna. 

 Dodatečná vodící slova se vztahují ke stanovení času, posloupnosti nebo ke 

stanovení pořadí, dodatečná vodící slova jsou uvedena v následující tabulce č. 10. 

Tabulka 10 – Dodatečná vodící slova HAZOP analýzy
21

 

Vodící slovo Význam 

PŘEDČASNÝ Vzhledem ke stanovenému času. 

ZPOŽDĚNÝ Vzhledem ke stanovenému času. 

PŘED Vzhledem k pořadí nebo posloupnosti. 

PO Vzhledem k pořadí nebo posloupnosti. 

                                                 
20

 Zdroj: Vlastní zpracování autora. 
21

 Zdroj: Vlastní zpracování autora. 
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 Existuje řada interpretací uvedených slov. Dodatečná vodící slova je možné 

používat ke snadnějšímu rozpoznávání odchylek. Vodící slovo se použije u každého prvku 

a tak se provede systematické důkladné pátrání po odchylkách. Po použití vodícího slova 

se zkoumají možné příčiny. Výsledky zkoumání se zaznamenají v dohodnutém formátu. 

5.1.2. Postup analýzy HAZOP 

 Analýza je obecně zahájena osobou zodpovědnou za projekt, tedy manažerem 

projektu. Manažer projektu má určit, kdy je studie nutná, má jmenovat vedoucího projektu 

a poskytnout veškeré poklady k provedení studie, jako jsou výkresy, datasheety, podnikové 

normy apod. Je obvyklé, že potřeba HAZOP analýzy vyplyne až v průběhu připravování 

projektu, proto je vhodné mít nastavenou politiku firmy tak, aby se s touto analýzou 

počítalo automaticky, zejména v závodech chemického a zpracovatelského průmyslu je to 

vhodné. Obecně lze postup analýzy HAZOP rozdělit do následujících základních kroků: 

 Stanovení předmětu a cíle analýzy – předmět a cíle studie se vypracovávají 

společně a jsou na sobě úzce závislé. Je nutné jasně vymezit hranice systému a 

rozhraní s jinými systémy. Tým provádějící analýzu je soustředěn na stanovený cíl 

a nezasahuje do oblastí, které s cílem nesouvisejí; 

 role a odpovědnosti – manažer projektu ustanoví tým provádějící analýzu HAZOP. 

Dle normy jsou ustanoveny následující role v týmu s příslušnými odpovědnostmi a 

to vedoucí studie, zapisovatel, projektant, uživatel, odborníci a zástupce údržby. 

Každá z těchto rolí bývá většinou rozdělena ještě na zástupce jednotlivých profesí, 

jako je strojní profese, profese měření a regulace apod.; 

 přípravné práce – v tomto kroku analýzy jsou shromažďovány veškeré podklady, 

jakou jsou výkresové dokumentace zařízení, specifikační listy zařízení, informace o 

provozních podmínkách apod. V rámci této fáze jsou naplánovány schůzky týmu 

provádějícího analýzu a je dohodnut postup jednotlivých schůzek. Dále je 

provedeno popsání systému a jasné specifikování zadání analýzy na již konkrétní 

zkoumaný systém a jsou dohodnuta vodící slova a odchylky tak, aby se co nejvíce 

hodila pro zkoumanou problematiku; 

 zkoumání systému – zkoumáním systému se rozumí provádění samotné HAZOP 

analýzy, probírání jednotlivých problematických částí sytému v logické 

posloupnosti krok za krokem, jak bylo již dříve uvedeno, využívá se nejčastěji 
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metody brainstromingu. Provádí se přezkoumání jednotlivých problematických 

částí ve všech souvislostech od provozních požadavků po požadavky údržby; 

 dokumentace – cílem analýzy je poskytnutí systematických disciplinovaných a 

dokumentovaných informací o zkoumaném systému z hlediska bezpečnosti a 

provozuschopnosti, výstupem analýzy tedy musí být logicky a systematicky řazená 

dokumentace, která je schválena všemi členy týmu a je  součástí celkové 

projektové dokumentace projektovaného zařízení. 

5.2. Analýza rizik a provozuschopnosti modernizace zařízení 

silničního terminálu 

 Analýza rizik a provozuschopnosti byla provedena na silničním terminálu v rámci 

výměny zařízení měření a regulace. Předmětem této analýzy je zkoumání systému jako 

celku za účelem odhalení možných provozních rizik, identifikace havarijních událostí při 

stáčení uhlovodíkových kapalin do automobilových cisteren a následné zajištění 

bezpečného provozování tohoto sytému.  

 Analýza HAZOP byla provedena na základě předepsané metodiky k provádění 

studie nebezpečí a provozuschopnosti a v souladu s normou ČSN IEC 61882. Podle této 

normy je HAZOP charakterizován jako systematický postup k podrobnému rozpoznávání 

problémů tykající se bezpečnostních rizik a funkčnosti procesního systému na základě 

zkušeností a znalostí odborníků z různých vědních oborů. V rámci této analýzy byly 

osloveni specialisté z oborů elektro údržby, údržby mechanických zařízení a údržby 

rotačních strojů, kteří přispěli k nalezení všech potenciálních rizik a nebezpečí. Cíl studie 

spočívá v tom, že výsledné znalosti získané při strukturovaném a systematickém 

rozpoznávání potenciálních problémů na zařízení pro plnění automobilových cisteren 

týkajících se nebezpečí a provozuschopnosti je nutné využít k určení vhodných opatření, 

tak aby bylo zajištěno adekvátní zabezpečení provozu a bezpečného provozování zařízení. 

5.2.1. Rozsah a cíl analýzy rizik a provozuschopnosti 

 Prvním krokem potřebným k provedení analýzy HAZOP je dle normy ČSN IEC 

61882 stanovení rozsahu analýzy a stanovení cílů analýzy. Rozsah analýzy je patrný 

z blokového schématu plnící lávky. Do analýzy bude zahrnuto zařízení, které se přímo 
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podílí na plnění uhlovodíkových kapalin do automobilových cisteren, z analýzy je tedy 

možné vyřadit části sytému, které se podílejí na obchodních transakcích, záznamu dat, 

vyvolávání AC z parkoviště apod. V rámci analýzy je z hlediska bezpečnosti nutné se 

dotknout pouze zařízení, které je přímo odpovědné za bezpečný proces plnění AC. 

 Rozsah analýzy rizik a provozuschopnosti z pohledu měření a regulace stanovil dle 

následující tabulky č. 11. V tabulce jsou uvedeny všechny veličiny, které jsou z pohledu 

bezpečnosti kritické. Dále jsou v tabulce uvedeny zkoumané odchylky a jejich definice pro 

jednotlivé zkoumané veličiny. 

Tabulka 11 – Tabulka kritických veličin pro HAZOP analýzu
22

 

Veličina Odchylka Definice 

Průtok 

Nižší Kvantitativní pokles – nižší než normální provozní 

Vyšší Kvantitativní zvýšení – vyšší než normální provozní 

Zpětný tok Obrácený směr 

Jiný než žádný Únik média 

Tlak 

Nižší Kvantitativní pokles – nižší než normální provozní 

Vyšší Kvantitativní zvýšení – vyšší než normální provozní 

Teplota 

Nižší Kvantitativní pokles – nižší než normální provozní 

Vyšší Kvantitativní zvýšení – vyšší než normální provozní 

Hustota 

Nižší Kvantitativní pokles – nižší než normální provozní 

Vyšší Kvantitativní zvýšení – vyšší než normální provozní 

Hladina 

Nižší Kvantitativní pokles – nižší než normální provozní 

Vyšší Kvantitativní zvýšení – vyšší než normální provozní 

Poloha Jiný než Parkovací poloha 

El. náboj Jiný než Vliv statické elektřiny 

 Cílem analýzy rizik a provozuschopnosti je nalezení všech potenciálních nebezpečí, 

které mohou vzniknout při plnění automobilových cisteren uhlovodíkovými kapalinami. 

Na základě analýzy potenciálních rizik bude provedena bezpečnostní klasifikace zařízení. 

Díky této klasifikaci je možné vyspecifikovat zařízení, která musejí splňovat požadavky na 

                                                 
22

 Zdroj: Vlastní zpracování autora. 
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vyšší míru zabezpečení provozu. Takto vyspecifikovaná zařízení budou splňovat 

bezpečnosti klasifikaci Safety Integrity Level neboli SIL. Všechna takto klasifikovaná 

zařízení budou certifikovaná dle příslušné SIL klasifikace. 

5.2.2. Analýza systému plnění automobilových cisteren 

 Pro provedení analýzy HAZOP musí celý definovaný systém rozdělit na jednotlivé 

dílčí sub systémy. Rozdělení systému plnění automobilových cisteren na jednotlivé 

subsystémy z hlediska analýzy HAZOP je patrné z tabulky č. 11. Systém plnění 

automobilových cisteren jsem rozdělil na celkem sedm subsystémů, které odpovídají 

jednotlivým zkoumaným veličinám. Zároveň jsou v tabulce uvedeny zkoumané odchylky, 

které vycházejí z vodících slov uvedených v normě pro provádění analýzy HAZOP. Jde o 

následující zkoumané veličiny: 

 Průtok, 

 tlak; 

 teplota; 

 hustota; 

 hladina; 

 poloha; 

 elektrický náboj. 

 Všechny definované a zkoumané subsystémy v provedené analýze a jejich 

odchylky byly konzultovány s odborníky z ostatních dotčených profesí údržby zařízení pro 

plnění AC. Celá analýza byla vedena v duchu brainstormingu formou diskuze nad 

problematikou modernizace zařízení měření a regulace pro plnění AC. 

Průtok 

 První zkoumanou veličinou je průtok. Průtok je nutné zkoumat z několika pohledů, 

jednotlivé zkoumané pohledy uvádím v tabulce č. 11. Průtok jsem z hlediska analýzy 

HAZOP zkoumal celkem ze čtyř pohledů, jednotlivé pohledy odpovídají vodícím slovům 

uvedeným v normě.  

 První zkoumanou odchylkou průtoku je kvantitativní pokles průtoku, než je 

normální provozní průtok pro plnění AC. Kvantitativní pokles průtoku může nastat 
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v případě, kdy je stejný produkt plněn na více plnících lávkách nebo v případě poruchy 

čerpadla. Pokud takovýto stav nastane, nehrozí žádné bezpečnostní riziko pro osoby, ani 

pro majetek. Dojde k přerušení plnění, o kterém je informován operátor na velínu 

silničního terminálu. Plnění je po odstranění poruchy možné opět znovu spustit, spuštění 

provádí operátor. 

 Kvantitativní nárůst průtoku při plnění AC nemůže nastat v žádném stavu plnění 

AC. Průtok je řízen flow-computerem, který si automaticky řídí proces plnění AC. Není 

tedy možné dosáhnout kvantitativně většího průtoku než je normální provozní průtok. 

 Zpětný tok, tedy obrácený průtok při plnění AC také nemůže nastat. Není fyzikálně 

možné, aby cisterna i když bude naplněna, přetlačila produkt v plnícím rameni a potrubí 

tak, aby vznikl obrácený průtok. 

 Poslední zkoumanou odchylkou veličiny průtoku je průtok jiný než žádný. Takto 

definovaný průtok znamená, že došlo k úniku plněného produktu (média). Takováto 

situace nastane v případě, kdy dojde k selhání havarijního odstavení z bezpečnostního 

PLC. Tato odchylka znamená únik média z potrubí a tedy velké potenciální riziko jak pro 

osoby, tak i pro samotné zařízení. 

Tlak 

 Další zkoumanou veličinou je tlak a jeho kvantitativní pokles nebo kvantitativní 

zvýšení oproti normálnímu provoznímu tlaku v potrubí při běžném provozu. Opět 

vycházím z tabulky č. 11, které definuje jednotlivé zkoumané části. 

 Ke kvantitativnímu poklesu tlaku oproti normálnímu provoznímu tlaku nemůže 

dojít při plnění AC dojít. Pokles tlaku by znamenal snížení průtoku pod provozní normál a 

tím by došlo pouze k přerušení plnění, z pohledu bezpečnosti nejde o podstatný faktor. 

 Naopak ke kvantitativnímu zvýšení tlaku oproti normálnímu provoznímu tlaku 

může dojít v několika případech. Prvním případem je nárůst tlaku v odplyňovacím potrubí 

autocisterny, které znamená přeplnění AC. Jako zabezpečení je použito sdruženého signálu 

Civacon, který v sobě zahrnuje signál pojistky přeplnění AC. V takovémto případě musí 

dojít k odstavení plnění z bezpečnostního PLC. Další kvantitativní nárůst tlaku v potrubí 

může být zapříčiněn dvěma podněty.  Prvním z nich je velká okolní teplota potrubí a 

druhým podnětem jsou tlakové rázy způsobené při najíždění čerpadla. Obě tato rizika jsou 
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z pohledu bezpečnosti zajištěny pojišťovacím ventilem s odtahem do slopové nádrže. 

Odtah do slopové nádrže je indikován alarmem. 

Teplota a hustota 

 Teplota a hustota spolu úzce souvisí, z pohledu bezpečnosti provozu pro osoby a 

majetek však neznamenají žádné nebezpečí. V případě kvantitativního poklesu nebo 

nárůstu těchto veličin jde pouze o kvalitu produktu. Odchylka od normálních provozních 

hodnot znamená, že se v potrubí nachází produkt mimo požadovanou specifikaci. V tomto 

případě nedojde ke spuštění plnění nebo pokud plnění již započalo dojde k jeho přerušení. 

Řídící systém informuje operátora o tom, že daný produkt je mimo požadovanou 

specifikaci. Z hlediska bezpečnosti nehrozí žádné riziko. 

Hladina 

 Hladina autocisterny je sledována pomocí sdruženého bezpečnostního signálu 

Civacon. V průběhu plnění může dojít pouze ke kvantitativnímu nárůstu hladiny oproti 

normálnímu provoznímu stavu. Pokud dojde k tomuto nárůstu, musí zareagovat pojistka 

přeplnění AC, jinak hrozí nebezpečí přetečení autocisterny nebo její poškození. Jde tedy o 

potenciální riziko bezpečnosti pro osoby i majetek. Ke kvantitativnímu poklesu hladiny při 

plnění AC dojít nemůže. 

Poloha 

 Plnící ramena i ramena odplynu jsou vybavena snímači parkovací polohy. Rameno 

se může nacházet v jiné než parkovací poloze pouze v případě plnění a to vždy jen 

aktuálně používané rameno pro plnění a rameno odplynu cisterny. V ostatních případech, 

kdy se rameno nachází v jiné než parkovací poloze to znamená, že došlo k jeho utržení 

nebo jinému poškození. V takovémto případě dochází k zastavení plnění, popřípadě plnění 

nepůjde spustit a tento stav je indikován na velín silničního terminálu. Vzniká zde tedy 

potenciální riziko pro osoby i majetek. 

Elektrický náboj 

 Statická elektřina a vznik následného elektrického náboje může vést ke vznícení 

uhlovodíkových par. Statická elektřina představuje velké potenciální riziko při plnění AC. 

Aby bylo zamezeno vzniku elektrického náboje, jsou AC po celou dobu plnění uzemněny a 

celou dobu je vyhodnocováno, zda je toto uzemnění dostatečné. V případě, kdy dojde 
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k odpojení uzemnění AC nebo zařízení pro uzemnění vyhodnotí uzemnění jako 

nedostatečné, dojde k odstavení plnění z bezpečnostního PLC. Elektrický náboj 

představuje potenciální riziko pro osoby i majetek. 

5.2.3. Matice rizik a tříd následků 

 Hodnocení jednotlivých analyzovaných rizik se provádí pomocí matice rizik a tříd 

následků. Pro HAZOP analýzu modernizace zařízení měření a regulace pro plnění 

automobilových cisteren bylo použito následující uvedené matice rizik a tříd následků. 

Matice je uvedena v tabulce č. 12. 

Tabulka 12 – Matice rizik HAZOP analýzy
23

 

 

Pravděpodobnost 

TŘÍDA NÁSLEDKŮ 

T1 

Nevýznamné 

T2 

Malé 

T3 

Střední 

T4 

Vážné 

T5 

Tragické 

P1 Velmi často PB PB N N N 

P2 Často P PB PB N N 

P3 Pravděpodobně P P PB PB N 

P4 Příležitostně VP P P PB PB 

P5 Zřídka VP VP P P PB 

P6 Velmi zřídka VP VP VP P P 

P7 Nepravděpodobné VP VP VP VP P 

Legenda: 

 VP – Všeobecně přijatelné 

 P – Přijatelné 

 PB – Přijatelné s použitím bezpečnostní funkce 

 N – Nepřijatelné 

Jednotlivé třídy následků jsou dále definovány podle tabulky č. 13. Matice rizik a 

tříd následku i samotná definice jednotlivých tříd následků vychází z norem pro provádění 

                                                 
23

 Zdroj: Vnitřní směrnice společnosti. 
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analýz HAZOP a z obecných zkušeností jednotlivých společností, kdy si společnost 

například definuje majetkové škody v definici tříd následků. 

Tabulka 13 – Tabulka tříd následků analýzy HAZOP
24

 

 Zaměstnanci Lidé mimo areál Životní prostředí Majetkové škody 

T1 Nepatrná zranění - - Žádné 

T2 Jednotlivá lehká zranění Zápach, hluk Malý vliv < 600 000 Kč 

T3 
Středně těžká zranění, 

jednotlivá těžká zranění 
Lehká zranění 

Středně velké 

znečištění 
< 6 000 000 Kč 

T4 Početná těžká zranění Středně těžká zranění Závažné znečištění < 30 000 000 Kč 

T5 Smrtelné úrazy Těžká zranění Ekologická katastrofa > 30 000 000 Kč 

5.2.4. Ohodnocení definovaných veličin a jejich odchylek na základě matice 

rizik a tříd následků 

  V této kapitole jsem se zaměřil na ohodnocení jednotlivých definovaných veličin a 

jejich odchylek na základě matice rizik a tříd následků. Z důvodu omezeného rozsahu této 

práce jsem provedl ohodnocení na obecně na jednu plnící lávku a to z důvodu, že všechny 

lávky jsou svojí konstrukční povahou stejné, pouze se mění plněný produkt. Pro 

ohodnocení jednotlivých rizik jsem použil upravený formulář, který vychází z normy pro 

analýzu HAZOP, pouze jsem upravil jeho formu pro potřeby této práce. 

 Příklad reportu HAZOP analýzy přikládám do přílohy č. 1 této práce, kde je shrnuta 

analýza HAZOP pro jedno plnící místo.  Z reportu vyplívá ohodnocení jednotlivých rizik 

na základě matice rizik a tříd následků. Po ohodnocení jednotlivých rizik bylo shledáno, že 

z hlediska bezpečnosti je nutné některé části systému plnění automobilových cisteren 

vybavit bezpečnostními funkcemi, tak aby bylo možné celý systém bezpečně provozovat. 

Výstup analýzy HAZOP je pouze doporučením, po této analýze musí následovat provedení 

SIL klasifikace daného systému. Tato bezpečnostní SIL klasifikace se řídí normou ČSN 

EN 61511. 
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 Zdroj: Vnitřní směrnice společnosti. 
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5.2.5. Bezpečnostní klasifikace vycházející z analýzy bezpečnosti a rizik 

Po provedení analýzy HAZOP je nutné provedení bezpečnostní klasifikace SIL. 

Tato bezpečnostní klasifikace se řídí normou ČSN EN 61511, která je v chemickém 

průmyslu běžným standardem. Dle této normy se bezpečnosti dosáhne nejlépe již 

samotným bezpečným návrhem procesu, tato norma pomáhá zavést a dodržet vysokou 

úroveň konzistence zařízení, která má za úkol přispět k vysoké míře bezpečnosti a 

k ekonomickým výhodám. 

Z hlediska bezpečnosti je nutné, aby zařízení bylo schopné bezpečného provozu ve 

všech stádiích svého životního cyklu, tedy od instalace až po likvidaci zařízení. 

V chemickém průmyslu bezpečnostní klasifikace vychází zejména z analýzy HAZOP, 

existuje ovšem více přístupů, které jsou uvedené ve zmíněné normě. 

Bezpečnostní systém na silničním terminále pro plnění automobilových cisteren 

bude založen na řídícím automatu PLC od společnosti Siemens, řady Simatic S7. Toto 

PLC je vybaveno CPU, vstupními a výstupními periferiemi, které jsou schopny plnit 

bezpečnostní funkce a splňují klasifikaci až SIL 3. Dále je toto PLC vybaveno komponenty 

pro připojení periferií, které nesouvisejí s bezpečností, díky čemuž je tímto PLC možné 

řídit i ostatní procesy plnění AC. Blokové schéma principu bezpečnostního PLC je 

znázorněno na následujícím schématu, obrázek č. 12. 

 

Obrázek 12 – Blokové schéma principu bezpečnostního PLC
25

 

                                                 
25

 Zdroj: Norma ČSN EN 61511. 
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 Bezpečnostní klasifikaci zařízení pro plnění automobilových cisteren jsem v rámci 

této práce definoval na jedné bezpečnostní funkci, a to na uzemnění autocisterny, které 

slouží k vyrovnání elektrického potenciálu a tím zamezení vzniku statické elektřiny, která 

by mohla iniciovat požár uhlovodíkových par, jež jsou při plnění na plnící lávce vždy 

přítomné. Z pohledu cíle a rozsahu této práce jsem se rozhodl neuvádět všechny 

bezpečnostní klasifikace, ale vybral jsem pouze jednu z mého pohledu nejzajímavější. 

Ukázka reportu bezpečnostní klasifikace je uvedena v příloze č. 2. 

5.2.6. Zhodnocení analýzy bezpečnosti a rizik a bezpečnostní klasifikace 

 Provedená analýza a bezpečnostní klasifikace v rámci modernizace zařízení měření 

a regulace mi umožnila vyspecifikovat kritická místa systému plněná automobilových 

cisteren. Na základě této analýzy jsem mohl provést specifikaci zařízení jak v samotném 

poli, tak i bezpečnostního PLC. Veškeré zařízení, které odpovídá za bezpečnost procesu 

plnění AC, bude v rámci modernizace zařízení MaR instalováno v bezpečnostním 

provedení minimálně SIL 1. Takto klasifikovaná zařízení, mají certifikát, kterým výrobce 

zaručuje vlastnosti pro zabezpečení bezpečnosti provozu. 

 Základem bezpečnostního systému je PLC, které obsahuje CPU a vstupní/výstupní 

karty splňující klasifikaci minimálně SIL 1.  Další zařízení, které v rámci modernizace 

budou muset splňovat bezpečnostní klasifikaci minimálně SIL 1 jsou snímače koncových 

poloh plnících ramen a příslušné vstupy do PLC. Uzavírací ventil umístěný na plnícím 

rameni, který se automaticky uzavírá při ztrátě napájení nebo na základě iniciace 

z bezpečnostního výstupu PLC. Systém Civacon, který zabezpečuje propojení přeplňovací 

pojistky a dalších bezpečnostních signálů z autocisterny a plnící lávky, opět tento systém 

bude připojen na bezpečnostní vstupy PLC. Déle do bezpečnostních prvků spadá 

vyhodnocovač uzemění autocisterny a jeho připojení do PLC. 

 Výsledek této analýzy se vztahuje pouze na návrh modernizace zařízení měření a 

regulace. V rámci realizace této modernizace bude nutné provést analýzu opětovně a to 

z důvodu, aby byly podchyceny případné nově vzniklá rizika a aby se potvrdila dostatečná 

hloubka analýzy provedená v rámci návrhu modernizace. Tento fakt je patrný i z normy, 

která říká, že z hlediska bezpečnosti, rizik a provozuschopnosti je nutné pokrýt celý životní 

cyklus provozovaného zařízení a to od jeho návrhu až po likvidaci zařízení. 
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6. Porovnání průtokoměrů typu Coriolis a oválový průtokoměr z 

hlediska principu a přesnosti měření, praktické měření na 

kalibrační trati akreditované kalibrační laboratoře 

 Měření průtoku kapalin je jedno ze základních měření v chemickém průmyslu. Pro 

měření průtoku je k dispozici velmi mnoho měřících přístrojů, které využívají k měření 

různorodé fyzikální principy. Důvodem využívání různorodých fyzikálních principů 

měření průtoku jsou především velké rozdíly v chemických a fyzikálních vlastnostech 

měřených médií. V praxi je nutné volit vždy takový průtokoměr, který je vhodný do 

daných provozních podmínek.  

 Metody měření průtoku lze rozdělit do třech základních skupin. Jde o metody 

měření objemového průtoku, rychlostního průtoku a hmotnostního průtoku. Metoda 

objemová je charakteristická odměřováním objemu plynu nebo kapaliny v odměrných 

prostorách. Během cyklu měření dochází k opakovanému plnění a vyprazdňování 

odměrných prostor a měřítkem proteklého množství je počet měřících cyklů, který se 

zaznamenává. Metoda rychlostní je založena na vhodném měření rychlosti proudícího 

média skrz snímač a ze znalosti profilu a průřezu je možné vypočítat objemový průtok. 

Poslední metodou je metoda hmotnostní, tato metoda se vyznačuje tím, že se měří veličina, 

která je přímo úměrná hmotnostnímu průtoku. Pro plnění automobilových cisteren se 

v současné době používají měřidla pracující na principu měření hmotnostního nebo 

objemového průtoku. Ve většině případů jde o oválové průtokoměry pro měřené 

objemového průtoku nebo o Coriolisovy průtokoměry pro měření hmotnostního průtoku. 

Oba zmíněné průtokoměry se v rafinérském průmyslu hojně využívají, průtokoměry 

s oválovými koly jsou zástupci standardních řešení a průtokoměry Coriolisova typu jsou 

zástupci moderního řešení měření průtoku. 

 V této kapitole se zaměřím právě na porovnání průtokoměru typu Coriolis, který je 

zástupcem měřidel hmotnostního průtoku a na průtokoměr využívající oválových kol, 

který je zástupcem měřidel objemového průtoku. Pro porovnání přesnosti těchto měřidel 

jsem využil akreditované kalibrační laboratoře, zároveň součástí této práce jsou kalibrační 

listy porovnávaných průtokoměrů. 
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Tabulka 14 – Přehled možných aplikací průtokoměrů v rafinérském průmyslu
26

 

6.1. Obecné porovnání Coriolisova průtokoměru a průtokoměru 

s oválovými koly 

 Objemová metoda měření patří mezi tzv. absolutní metody měření. Měřidla 

využívající tohoto principu se proto využívají jak přesná bilanční měřidla a jako etalony 

pro ověřování jiných měřidel průtoku. Objemová měřidla jsou založena na principu 

odměřování objemu kapaliny nebo plynu v odměrných prostorách měřidla. Oválová kola 

jsou velmi rozšířeným typem měřidla pro měření objemového průtoku. V komoře se 

pohybují dvě oválná tělesa, jejich vzájemný pohyb je vzájemně provázán buď ozubenými 

koly, nebo ozubením vlastních oválových kol. Rozdílný tlak na přední a zadní straně 

oválových kol zajistí jejich otáčení a díky tomu je možné odměřovat kapalinu. Oválová 

kola se používají k měření průtoku množství různých organických kapalin a také produktů 

petrochemického průmyslu. Proto jsou v hojné míře používána právě v aplikacích 

silničních terminálů pro plnění automobilových cisteren. Oválová měřidla jsou využívána 

pro měření průtoku od jednotek l/h až po stovky m
3
/h, řádově do tlaků pohybujících se na 

hranici 2MPa do teplot kolem 300°C. U těchto měřidel je možné dosáhnout velmi velké 

přesnosti, kdy se nejistoty měření pohybující se kolem 1% chyby. 

 Pro aplikaci na silničním terminálu pro plnění automobilových cisteren se jeví jako 

vhodné využití průtokoměru založeného na hmotnostním měření průtoku a to zejména 

                                                 
26

 Zdroj: STRNAD, Radek. Trendy měření průtoku. Říčany u Praha: GAS s.r.o., 2004. 

Aplikace Standardní řešení Moderní řešení 

Lehké kapaliny, benzín Oválové průtokoměry, clony Vírové a Coriolisovy průtokoměry 

Plyn Oválové průtokoměry Coriolisovy průtokoměry 

Pára Clony Kompenzované rychlostní sondy a 

Coriolisovy průtokoměry 

Voda Clony Kompenzované rychlostní sondy 

Vzduch Clony Indukční a vírové průtokoměry 

Flérové plyny Turbínky, clony Kompenzované rychlostní sondy, 

Coriolisovy průtokoměry 

Surová ropa Oválové průtokoměry, turbínky Coriolisovy průtokoměry 
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průtokoměru Coriolisova typu. Tyto průtokoměry jsou předmětem intenzivního výzkumu a 

v současné době jde o jedny z nepřesnějších měřidel pro měření průtoku. Jelikož samotné 

měření je založeno na měření hmotnostního průtoku, tak při plnění automobilových 

cisteren odpadá nutnost problematického měření korekčních veličin, jako je tlak a teplota. 

Jelikož dle zákona prodej paliv při plnění do automobilových cisteren probíhá 

v objemových jednotkách tedy v litrech při 15°C je nutné pouze zajistit v plnícím systému 

tento přepočet. 

6.1.1. Průtokoměr s oválovými koly 

 Princip měření i samotná konstrukce průtokoměru s oválovými koly je velmi 

jednoduchá. Průtokoměr se skládá z odměrné komory a dvou otočných oválových kol, 

které jsou navzájem propojené a provádí navzájem protilehlé rotace. Na následujícím 

diagramu je vidět oválný pohyb kol při procesu měření. 

 

Obrázek 13 – Princip měření průtokoměru s oválovými koly
27

 

 Každá rotace oválového kola vytěsňuje přesný diskrétní objem kapaliny, tento 

objem je definovaný prostorem mezi oválovým kolem a odměrnou komorou. Každá tato 

rotace je snímána elektromagnetickými čidly. Signál z těchto čidel je přenášen do 

převodníku, který je součástí měřidla. Elektronický převodník zpracovává pulzní signály a 

následně tyto zpracované pulzy, které představují protečený objem kapaliny, převádí na 

unifikovaný signál 4-20 mA nebo pomocí komunikačního modulu na digitální 

komunikační protokol HART. Specifikace komunikačního protokolu může být odlišná, 

vždy dané aplikace a daném dodavateli. Některé převodníky umožňují i kombinace 

různých protokolů například kombinace protokolů HART a MODBUS apod. 

                                                 
27

 Zdroj: Manuál výrobce Bopp Reuther: Dostupné z adresy (11.2.2015) - http://doc.bopp-

reuther.de/files/ovalradzaehler/A-EN-01222-I0.pdf 
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Obrázek 14 – Průtokoměr Bopp Reuther Series OV
28

 

 Průtokoměry s oválovými koly byly dříve pro aplikace na silničních terminálech 

hodně využívané. Dnes se od jejich aplikace postupně upouští a jsou nahrazovány právě 

průtokoměry Coriolisova typu. Důvodem je zejména menší přesnost a velké mechanické 

namáhání. Tyto průtokoměry se uplatňují zejména při plnění např. lodních tankerů, 

z důvodu velkých dimenzí potrubí v takovýchto aplikacích. 

 Svým principem a celkovou přesností nejde vůbec o špatné průtokoměry, do 

nedávna se používaly při kalibracích nebo ověření průtokoměrů pracujících na jiných 

principech. Důvodem jejich nahrazování je zejména pokrok v technologiích průtokoměrů 

Coriolisova typu a také horší údržba v průmyslovém prostředí. 

6.1.2. Průtokoměr Coriolisova typu 

 Průtokoměry Coriolisova typu využívají k měření proteklého množství snímání 

velikosti Coriolisových sil vibrujících trubic. Tyto trubice jsou pomocí budících cívek 

nuceně rozkmitány na rezonanční frekvenci. Měřené médium prochází těmito trubicemi, 

při vstupu do průtokoměru toto médium působí nejdříve proti tomuto nucenému pohybu a 

pří výstupu z trubic působí již souhlasně s nuceným pohybem. Aby bylo možné měřit 

hmotnostní průtok jsou právě na začátku a na konci těchto měřících trubic umístěny 

snímače, které snímají fázový posun. Fázový posun odpovídá hmotnostnímu průtoku 

procházejícího média. 

                                                 
28

 Zdroj: Webové stránky výrobce Bopp Reuther: Dostupné z adresy (11.2.2015) - http://www.bopp-

reuther.de/typo3temp/pics/836a6020ba.jpg 
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 Konstrukce průtokoměru kromě samotného průtoku dokáže měřit i hustotu 

měřeného média na základě změny vlastní frekvence. Celý systém se pak chová ve své 

podstatě jako závaží zavěšené na pružině. Princip je takový, že čím větší je hustota 

měřeného média, tím těžší je závaží a kmitání je pomalejší. 

 Pro praktické měření v AKL i pro instalaci na silničním terminálu byl vybrán 

Coriolisův průtokoměr od firmy Emerson Process Management CMF 300 M s core 

procesorem a převodníkem s technologií MVD. Firma Emerson přišla na trh jako první 

s průtokoměry Coriolisova typu a to v roce 1977. Průtokoměry typu Micro Motion 

používají kompletně digitální technologii zpracování signálu s názvem MVD. Tato 

technologie přesouvá veškeré výpočty přímo do senzoru průtokoměru, převodník je 

z měřícího procesu zcela vyloučen a stává tak pouze zobrazovačem naměřených dat. 

 

Obrázek 15 – Časový posun výstupních signálů snímacích cívek na vstupu a výstupu průtokoměru
29

 

Surový signál z měřící trubice senzoru je převáděn do digitální formy dříve, než 

jsou na něj aplikovány jakékoliv výpočetní, filtrační, či zesilovací algoritmy. Díky tomu je 

možné získat čistější a stabilnější signál s podstatně rychlejší odezvou na změny v měření. 

Další výhodou této technologie je provádění tzv. víceparametrových výpočtů přímo 

v senzoru průtokoměru a možnost implementace diagnostických algoritmů, které podstatně 

snižují pravděpodobnost poruchy průtokoměru. Celý systém průtokoměrů je postaven na 

modulárním principu, kdy je z jednotlivých částí možné poskládat průtokoměr přesně dle 

specifikace zákazníka, rozšířit ho o nové funkce apod. Dále je možné, například dle potřeb 

instalace, provést montáž těchto průtokoměrů tzv. integrálně, kdy na měřícím senzoru jsou 

všechny komponenty nebo odděleně, kdy je měřící senzor a core procesor nainstalován 

v poli a převodník je nainstalován v rozvodné místnosti. Druhá z variant bude použita při 

modernizaci silničního terminálu. 

                                                 
29

 Zdroj: Trendy měření průtoku; vydáno v r. 2004, Dr. Ing. Radek Strnad 
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 Technologii digitálního zpracování signálu nazývá výrobce DSP. Tato technologie 

umožňuje právě zmíněné filtrace v reálném čase. Díky tomu je možné na skokovou změnu 

průtoku reagovat výrazně rychleji. V praxi bylo ověřeno, že technologie MVD a DSP 

zrychlují reakci na změny průtoku v průměru 2x až 4x rychleji v porovnání 

s nejrychlejšími analogovými převodníky. Rušivé frekvence, které jsou odstraněny filtrací 

z frekvence kmitání trubic se dále využívají pro diagnostické účely. Na základě spektrální 

analýzy těchto rušivých frekvencí je možné predikovat budoucí poruchy senzoru. 

 

Obrázek 16 – Konstrukce Coriolisova průtokoměru od společnosti Emerson Process Management
30

 

6.2. Měření v akreditované kalibrační laboratoři 

 Průtok představuje podíl množství tekutiny protékající daným průtočným průřezem 

potrubí a času potřebného k protečení tohoto množství tímto průřezem. Pro měření byla 

využita vážící metoda průtoku kapalin, která je popsána normou ISO 4185 a normou ČSN 

EN 24185+AC. Metoda může být použita pro jakoukoliv kapalinu za předpokladu, že tlak 

její páry je takový, že jakýkoliv únik kapaliny z vážící nádrže vypařováním nepostačuje 

k ovlivnění měření. Teoreticky neexistují žádné omezení týkající se použití této metody a 

obecně je metoda používána pouze na vestavěných laboratorních zařízení. Vzhledem 

k vysoké přesnosti je primárně metoda využívána k ověřování jiných metod nebo zařízení 

pro měření hmotnostního nebo objemového průtoku. Předpokladem  metody je znalost 
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 Zdroj: Webové stránky výrobce Emerson Process Management: Dostupné z adresy (11.2.2015) - 

http://www3.emersonprocess.com/micromotion/tutor/images/CurvedTube_Overview.gif 
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hustoty použité kapaliny a v průběhu měření musí být zajištěno, že kapalina protékala 

celým průtočným průřezem a v měřícím úseku nebyly žádné vzduchové, či plynové kapsy. 

6.2.1. Popis zkušebny průtoku 

 Zkušebna průtoku je založena na metodě využívající měření v uzavřených profilech 

na základě měření hmotnosti kapaliny dodávané do vážící nádrže ve známém časovém 

intervalu. Tato metoda i celá zkušebna dosahuje velmi vysokých přesností měření, které 

jsou limitované pouze dodržením základních ovlivňujících faktorů. 

 

Obrázek 17 – Pohled na odvažovací nádrže ve zkušebně průtoku
31

 

 Zařízení zkušebny průtoku je složeno z několika komponent, schéma zkušebny je 

vyobrazeno na následujícím blokovém schématu. Zdrojem průtoku je spádová nádrž 

s konstantní hladinou kapaliny. Pro upevnění zkoušeného průtokoměru slouží tři upínací 

tratě, každá s jinou světlostí. Tratě jsou vybaveny měřením teploty a tlaku před i za 

zkoušeným průtokoměrem, a regulačním ventilem pro nastavení průtoku. Dále je zkušebna 
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 Zdroj: Vlastní zdroj autora. 
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vybavena dvěma odchylovačí proudu kapaliny a dvěma elektronickými vahami, které jsou 

osazeny odvažovacími nádobami. Ovládání cele zkušebny je realizováno pomocí PLC, 

s možností nastavení a zobrazení všech důležitých parametrů sloužících k nastavení 

parametrů měření. Další zařízení, které je využíváno k měření a kalibracím, jsou stopky 

sloužící k přesnému odměřování času, externí čítač pulsů a přesný multimetr. Zkušební 

kapalinou je destilovaná voda o známé hustotě, která je uložena ve vzájemně propojených 

nádržích o celkovém objemu 40 m
3
. 

 Spádová nádrž o objemu 8 m
3
 je 30 m vysoká a se plní ze zásobníků pomocí 

čerpadla. Vnitřní konstrukce nádrže s přepadem je zárukou velmi stabilního průtoku a 

tlaku vody sloužícího ke zkušebnímu měření. 

 

Obrázek 18 – Blokové schéma zkušebny průtoku
32

 

 Celkem tři upínací tratě v dimenzích potrubí DN50, DN100 a DN 200 slouží 

k upnutí zkoušeného průtokoměru. Tratě jsou vybaveny pneumatickým systémem upínání 

a díky různým přípravkům je do tratě možné upnout v podstatě jakýkoliv typ průtokoměru. 

Na vstupu a výstupu jsou všechny měřící tratě vybaveny snímači tlaku s přesností 0,25 %. 

                                                 
32

 Zdroj: Vnitřní směrnice zkušebny průtoku. 
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Dále je na vstupu do rozdělovače a na konci každé měřící tratě instalován odporový 

teploměr s nejistotou měření 0,1 °C. Pro nastavení přesného průtoku je každá měřící trať 

vybavena regulačním ventilem, který je ovládaný z řídícího systému zkušebny. 

 Rozdělovače proudu slouží k přesměrování zkušební kapaliny z přepadu zásobníku 

do odvažovací nádoby. Odvažovací nádoby jsou umístěny na přesných elektronických 

vahách. Pro měření hmotnosti je použita váha s váživostí 5000 kg a hodnotou dílku 0,05 

kg, popřípadě váha s váživostí 1500 kg a hodnotou dílku 0,01 kg. Na vahách jsou umístěny 

odvažovací nádoby vyrobené z plastu. jsou umístěny tak, aby rovnoměrně zatěžovaly celou 

ložní plochu váhy. Odvažovací nádoby mají objem 1,5 a 5 m
3
 a jsou obě uzavřeny víkem. 

 Pro změření časových intervalů jsou použity elektronické stopky s nejmenším 

dílkem měření 0,01 s a nejistotou 0,012 s. Stopky jsou komunikační linkou propojeny 

s řídicím systémem zkušebny. Obdobně je k řídicímu systému zkušebny připojen i externí 

čítač pulzů s nejistotou 1 pulz. K měření unifikovaných signálů, tedy signálu 4-20 mA 

slouží externí multimetr s nejistotou 0,001 mA. Veškeré vybavení zkušebny průtoku je 

navázáno na příslušné etalony ČMI a jde o velmi přesná měřidla. 

6.2.2. Postup zkušebního měření 

 Postup zkušebního měření je založen na statické metodě vážení. Po dosažení 

ustáleného proudění je rozdělovač proudu nastaven tak, aby byla kapalina přesměrována 

do vážící nádrže. Přesměrování automaticky spustí stopky a je zaznamenána počáteční 

hmotnost M1. Po naplnění vážící nádrže požadovaným množstvím kapaliny se přenastaví 

rozdělovač proudu zpět tak, aby byla kapalina směřována do zásobní nádrže. Tímto 

úkonem se automaticky zastaví stopky a je možné určit dobu plnění t. Po ustálení hladiny 

v nádrži, se zaznamená konečná hmotnost M2 vážící nádrže. 

 Před zahájením zkušebního měření se provede vnější prohlídka měřidla, při které se 

ověří, že měřidlo a jeho přídavná zařízení jsou kompletní, nejsou mechanicky poškozené 

nebo nemají jiné vady. Pokud je shledáno, že měřidlo není nijak poškozeno je možné 

měřidlo připustit ke zkoušce. 

 Testované měřidlo je upevněno do měřící trati. Měřící trať je speciálně vyrobená 

kus potrubí, který splňuje veškeré požadavky normy. Zkoušené měřidlo se upevní do tratě, 

jehož vnitřní průměr se shoduje s připojovacím rozměrem měřidla tak, aby připojovací 

příruby měřidla a měřící trati byly souosé. Testované měřidlo a zkušební trať se odvzdušní, 
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a to maximálním možným průtokem kapaliny po dobu nejméně 120 s. Veškeré spoje musí 

těsnit a nikde nesmí žádná kapalina prosakovat. Pokud se objeví jakákoliv netěsnost, nesmí 

zkouška pokračovat. 

 

Obrázek 19 – Vizualizace řídícího systému zkušebny průtoku
33

 

 Ověření přesnosti z hlediska způsobu měření se provádí pomocí hmotnostní metody 

a podle kinematického stavu kapaliny ve zkoušeném měřidle v době zahájení a ukončení 

měření se zkouška přesnosti měřidel provádí s letmým startem. Ověřením přesnosti měření 

se zjišťuje chyba měřidla udávaná v % a je definovaná následujícím vztahem, kde Vm je 

údaj zkoušeného měřidla a Ve je protečený objem, obě hodnoty jsou v dm
3
 : 

 



V V

V

m e

e

100

 

 Metoda ověření přesnosti hmotností metodou využívá letmého startu a postupuje se 

při ní v následujících krocích. Otevřením vypouštěcích ventilu se vypustí kapalina 

z odvažovacích nádrží, po dobu vypouštění nádrží se nastaví regulačními ventily 

                                                 
33

 Zdroj: Vlastní zdroj autora. 
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požadovaný testovací průtok. Po vypuštění odvažovacích nádrží se opět uzavře vypouštěcí 

ventil. Při startu se vynuluje čítač impulzů testovaného měřidla a elektronické stopky. 

V řídicím systému se nastaví požadovaná doba zkoušky. V tuto chvíli je možné začíst 

odečítat údaj z ověřovací váhy, tedy hodnotu M1. Rozdělovač proudu kapaliny se přepne 

do odvažovací nádrže a současně se změří teplota kapaliny v měřícím úseku, hodnota Te. 

Po dobu plnění odvažovací nádrže se měří tlak kapaliny v měřícím úseku, hodnota P. Po 

napuštění testovacího množství kapaliny se přepne rozdělovač proudu kapaliny do zásobní 

nádrže. Odečte se údaj z váhy, tedy hodnota M2, dále se odečtou hodnoty z čítače impulzů, 

tedy hodnota Jm, údaj stopek t a údaj z multimetru I. Na základě teploty kapaliny se 

z tabulek určí její hustota . Celý postup se opakuje v závislosti na požadovaném počtu 

měření. 

 Pro vyhodnocení měření je nutné provést několik výpočtů, tak aby bylo možné 

získat chybu zkoušeného měřidla. Výpočty zahrnují například opravy teplotní roztažnosti 

kapalin, opravy tlakové stlačitelnosti kapalin apod. Veškeré výpočty, se kterými zkušebna 

průtoku pracuje při kalibraci měřidel a které jsem použil v rámci porovnání průtokoměru 

s oválovými koly a Coriolisova průtokoměru uvádím v následujícím seznamu. V seznamu 

uvádím i vysvětlivky k jednotlivým veličinám. 

6.2.3. Výpočty potřebné pro vyhodnocení měření 

 Pro vyhodnocení zkušebního měření je nutné provést několik výpočtů a tím 

stanovit konečnou chybu měření. V této kapitole uvádím výpočty, které jsou 

k vyhodnocení měření potřebné. Výpočty samotné následně provádí software zkušebny 

průtoku, který také vystaví kalibrační protokol k provedenému měření. 

Stanovení protečeného objemu Ve: 

Protečený objem Ve (dm
3
) se stanoví přepočítáním objemu kapaliny, která je 

reprodukované etalonem V (dm
3
) na teplotu Te a tlak P kapaliny v měřidle během zkoušky 

s ohledem na změnu objemu kapaliny v potrubí, které spojuje měřidlo s etalonem. Vztah 

pro výpočet je následující: 

 V V k k ke tk pk tp    1           (dm
3
) 

 V – objem kapaliny určený etalonem (dm
3
); 
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 ktk – oprava na teplotní roztažnost kapaliny; 

 kpk – oprava na tlakovou stlačitelnost kapaliny; 

 ktp – oprava na změnu v potrubí, které spojuje měřidlo s etalonem. 

Výpočet opravy na teplotní roztažnost kapaliny ktk: 

 Tato oprava je menší než 6.10
-4

 proto se zanedbává. Z hlediska výsledku měření je 

oprava teplotní roztažnosti kapaliny zanedbatelná. 

Výpočet opravy na tlakovou stlačitelnost kapaliny kpk: 

 Tato oprava je menší než 2.10
-4

 proto se zanedbává. Z hlediska výsledku měření je 

oprava tlakové stlačitelnosti kapaliny zanedbatelná. Jinak platí následující vztah: 

k P Ppk z   ( )  

 P tlak kapaliny v měřidle při zkoušce  (Pa); 

 Pz  tlak kapaliny v etalonu  (Pa); 

 součinitel objemové stlačitelnosti zkušební kapaliny; 

  = 0,0000468  Pa
-1 

 = 4,68 . 10
-5 

.Pa
-1

. 

Výpočet opravy na změnu objemu v potrubí ktp: 

 Pokud tato oprava nepřesáhne 0,1 dovolené chyby měřidla je možné jí zanedbat. 

Pokud tomu tak není, platí vztah: 

etp T
V

V
k 


  

 V   – objem kapaliny v potrubí spojující měřidlo s etalonem  (dm
3
); 

  – součinitel lineární roztažnosti materiálu potrubí  (°C
-1

); 

 Te – teplota kapaliny měření ve °C 

Objem kapaliny V (dm
3
) určený etalonem, při použití vad s odvažovací nádrží a 

s měřením hustoty se objem určí dle následujícího vztahu: 

 V
k

M Mv   


2 1

310           (dm
3
) 

 M1 – údaj vah na začátku měření (kg); 

 M2 – údaj vah na konci měření (kg); 
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 hustota kapaliny v odvažovací nádrži (m
3
.kg

-1
) 

 kv – oprava na vztlak vzduchu při vážení. 

Oprava na vztlak vzduchu při vážení kv: 

001053,1
998798,0

99985,0

1642,998

2,1
1

8000

2,1
1

1

1























v

z

v

vk  

 v = 1,2 – hustota vzduchu v kg.m
-3

; 

 z = 8000 – hustota závaží v kg.m
-3

. 

Pro hustotu vzduchu v = 1,2 kg.m
-3

 a referenční hustotu závaží z = 8000 kg.m
-3

 platí 

následující vztah: 

V
M M





 2 1 3

11
10

 ,
          (dm

3
) 

Hodnoty potřebné pro stanovení chyby měřidla: 

Při výpočtu chyby měřidla se vychází z naměřených hodnot.  

Výpočet skutečné hmotnosti: 

M M M 2 1           (kg) 

Výpočet hustoty vzduchu: 

 v T

P

m

z 
 

1 276

1 0 0036 100

,

( , )           (kg.m
-3

) 

 Tm – je teplota vzduchu v laboratoři ve °C; 

 Pz – barometrický tlak v kPa. 

Výpočet objemu určeného etalonem: 

V
k Mv





1000           (dm
3
) 
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Součet všech korekcí: 

B k kpk tp  1  

Výpočet protečeného objemu: 

V V Be             (dm
3
) 

 

Stanovení skutečného průtoku: 

6,3
t

V
Q e

           (m
3
.h

-1
) 

 t – doba zkoušky (sec). 

Stanovení součinitele k: 

k
J

V

m

e

           (I.dm
-3

) 

 Jm – počet impulzů napočítaných čítačem po dobu zkoušky. 

Výpočet zatížení měřidla: 

X
Q Q

Q
 









 1 100max.

max.

          (%) 

Stanovení průměrného K – faktoru: 

n

kkk
K n


......21  

 k1  ÷  kn – součinitelé k vypočtené ze vztahu „k“; 

 n – počet měření. 

Výpočet objemu protečeného měřidlem vztaženého na K – faktor: 

VM
J

K

m

1

1           (dm
3
) 

VM
J

K
n

mn           (dm
3
) 
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Stanovení chyby měřidla: 

 



V V

V

m e

e

100           (%) 

6.2.4. Vyhodnocení naměřených dat při porovnání průtokoměru s oválovými 

koly a průtokoměru Coriolisova typu na kalibrační trati 

 Pro porovnání přesnosti, průtokoměru s oválovými koly a průtokoměru Coriolisova 

typu, jsem provedl zkušební měření ve zkušebně průtoku. U každého z dvojice testovaných 

měřidel test probíhal celkem v pěti krocích, pří stejných průtocích. Pro porovnání přesnosti 

měřidel v rámci zkušebního měření na kalibrační trati jsem využil chybu měřidla pro 

jednotlivé průtoky z uvedeného rozsahu, která je vyjádřená procenty. 

 

Obrázek 20 – Připojení průtokoměru MicroMotion v kalibrační trati během testovacího měření 

 Z pohledu přesnosti jsou oba typy průtokoměrů velmi přesné. Z hlediska principu 

jde ale o velmi rozdílné přístupy k měření průtoku. V dnešní době by se dalo říct, že 

průtokoměry Coriolisova typu v praxi nahrazují právě průtokoměry s oválovými koly. Na 

obrázku č. 20 je vidět průtokoměr MicroMotion umístěný v kalibrační trati, během 

zkušebního měření při porovnávání přesnosti uvedených typů průtokoměrů. 
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V následující tabulce č. 15 uvádím naměřené hodnoty chyby měřidla v % získané 

během zkušebního měření na kalibrační trati. Data v této tabulce jsou součástí kalibračních 

protokolů, které jsou přílohou této práce, v příloze č.4. 

Tabulka 15 – Tabulka naměřených chyb testovaných měřidel
34

 

 Chyba měřidla - % 

Č. měření Coriolisův průtokoměr Oválový průtokoměr 

1. (max. průtok) -0,08 0,24 

2. -0,02 0,23 

3. 0,13 0,19 

4. -0,08 -0,23 

5. (min. průtok) -0,17 -0,42 

 V následujícím grafu jsem pro lepší představu uvedl porovnání naměřených chyb 

obou testovaných měřidel. Z toho grafu je jasně viditelné jak se mění chyba měření 

v závislosti na průtoku. Coriolisův průtokoměr byl při testovacím měření ve všech krocích 

přesnější. Oválový průtokoměr má největší chybu měření při minimálním průtoku, jde o 

vlastnost samotného průtokoměru, kterou jsem testovacím měřením potvrdil. 

 

Obrázek 21 – Graf porovnání chyb testovaných měřidel
35

 

                                                 
34

 Zdroj: Vlastní zpracování autora. 
35

 Zdroj: Vlastní zpracování autora. 
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 Testovací měření na kalibrační trati potvrdilo informace získané z literatury a to 

zejména ty o přesnosti, na kterou jsem se v rámci této práce zaměřil. Obě měřidla jsou 

velmi přesná a splňují požadavky pro instalaci v systému zařízení měření a regulace pro 

plnění automobilových cisteren. Coriolisův průtokoměr se řadí do poslední generace 

měřidel průtoku, a proto lze do budoucna předpokládat, že průtokoměry s oválovými koly 

postupně vytlačí. 

Volba Coriolisova průtokoměru v návrhu modernizace zařízení měření a regulace 

na silničním terminálu byla jasná již na začátku přípravy návrhu. Důvodem byl požadavek 

na minimální zásahy do potrubní části silničního terminálu, nicméně testovací měření na 

kalibrační trati tuto volbu podpořilo. Cílem návrhu bylo zabezpečit co nejpřesnější měření 

při plnění automobilových cisteren a to navržené průtokoměry Coriolisova typu od 

společnosti Emerson Process Management bez výhrad splňují. 

Dalším z důvodů volby Coriolisova průtokoměru je závislost chyby měřidla na 

velikosti průtoku. Veškerá měřidla průtoku je ideální používat ve dvou třetinách svého 

rozsahu, kdy mají nejmenší chybu. Coriolisův průtokoměr je schopný podávat stabilní a 

opakovatelné měření napříč celým svým rozsahem. V grafu u průtokoměru s oválovými 

koly je vidět větší chyba měření při nižších průtocích. Jelikož plnění automobilových 

cisteren probíhá po tzv. rampách, kdy na začátku a na konci plnění je průtok omezen 

zejména z hlediska bezpečnosti, je v rámci celkové přesnosti měření vhodnější využít 

průtokoměr Coriolisova typu. 
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7. Závěr 

 Cílem mé práce bylo provedení analýzy nejproblematičtějších částí zařízení měření 

a regulace na silničním terminálu pro plnění automobilových cisteren a následné provedení 

návrhu modernizace tohoto zařízení. Silniční terminál slouží pro plnění automobilových 

cisteren nejen tuzemských zákazníků, ale i zákazníků zahraničních. Z tohoto důvodu bylo 

v rámci provedení návrhu modernizace zařízení MaR nejproblematičtější prostudovat 

příslušnou legislativu, normy a interní předpisy společnosti. Veškeré požadavky 

legislativy, norem a interních předpisů  na technické zpracování modernizace jsou jasně 

dané a v rámci modernizace jsem aplikoval zejména požadavky české legislativy 

popřípadě ty přísnější z možných variant. V rámci aplikace legislativních požadavků bylo 

nejobtížnější studium a zapracování požadavků metrologie. Metrologie a její legislativa 

v posledních letech v rámci České republiky a Evropské unie prochází řadou obměn a 

nastavení stejných pravidel pro všechny. Pro implementaci metrologických požadavků 

bylo nutné prostudovat současně platnou legislativu do hloubky a zároveň jsem tuto 

problematiku konzultoval s odborníky z této oblasti. Provedení modernizace zařízení 

měření a regulace, které bude vycházet z mého návrhu je pro zachování provozuschopnosti 

a dostupnosti silničního terminálu stěžejní, důkazem je rostoucí poruchovost stávajícího 

zařízení a vynakládání stále větších nákladů na údržbu. 

 Stěžejním prvkem modernizace silničního terminálu jsou průtokoměry, které 

zabezpečují co nejpřesnější plnění automobilových cisteren. V rámci této práce jsem 

provedl porovnání dvou nejpoužívanějších typů průtokoměrů, které se celosvětově 

používají v aplikacích pro plnění automobilových cisteren. Tímto porovnáním jsem 

potvrdil správnost svého návrhu ve výběru Coriolisova průtokoměru. Srovnávací měření 

potvrdilo, že přesnost tohoto průtokoměru je konstantní v celém měřícím rozsahu a díky 

tomu je možné docílit co nejpřesnějšího plnění. Průtokoměr s oválovými koly je možné 

také považovat za velmi přesný, nicméně při nízkých průtocích chyba měření roste. 
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