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ABSTRAKT BAKALÁ�SKÉ PRÁCE 

Cílem automatizace je vytvo�it takový provoz, ve kterém by byl minimalizován 

zásah obsluhy. Zásah �lov�ka bude nutný pouze ve výjime�ných p�ípadech. P�ínosem 

automatizace je i ekonomická výhoda, nebo� odpadá nutnost stálé p�ítomnosti odborn� 

vyškolené obsluhy. Posta�í zde pouze p�íležitostná kontrola takového provozu [1]. 

Bakalá�ská práce se zam��uje na popis odpa�ovací stanice dusíku, která je zdrojem 

plynného dusíku jako ochranné atmosféry v automobilovém pr�myslu a soust�edí se 

p�edevším na ty �ásti, které zajiš�ují její pln� automatický chod. V této práci jsou také 

navrženy možnosti vylepšení odpa�ovací stanice. 

    

ABSTRACT OF BACHELOR PROJECT 
The tendency of this bachelor project is to create a such operation, in which would 

be minimal need of operating staff. Encroachment of somebody  will be necessary only 

in some exeptional cases.  Contribution of the automation is economical advantage too, 

because of no need of continuous attendance a special educated operating staff. There 

will be enough the only occasional control such operating staff. This bachelor project 

concentrates on description of an evaporative nitrogen-station, which is a source of 

gaseous nitrogen like protective atmosphere in automobile industry, and concentrates 

first on such parts, which ensure fully self-moved run. In this project, there are designed 

posibillities of improvement the evaporative station too. 
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1 Úvod 

Cílem této bakalá�ské práce je popsat technologii, provoz a automatizaci 

konkrétní odpa�ovací stanice dusíku v podniku, kde se plynný dusík následn� využívá v 

technologiích chemicko-tepelného zpracování lehkých kov� p�i výrob� automobilových 

sou�ástí coby inertní atmosféra. Sou�ástí práce je i vyjmenování nedostatk� této stanice 

a návrhy na jejich odstran�ní. 

Odpa�ovací stanice dusíku slouží ke skladování v�tšího množství kapalného 

dusíku v takovém míst� areálu firmy, aby byl co nejblíže místu spot�eby, a dále 

k p�em�n� kapalné fáze dusíku na plynný dusík o pot�ebném tlaku, který je pak 

dopravován potrubním rozvodem ke koncovému za�ízení, které jej zpracovává. 

Práce s kryogenními kapalinami a plyny je �azena mezi rizikové, platí zde 

zp�ísn�né bezpe�nostní a protipožární opat�ení a zvýšené nároky na p�esnost 

zpracování, d�slednost obsluhy a kontroly [2]. Automatizace, tedy nahrazení práce 

�lov�ka, je v t�chto procesech více než pot�ebná. 

Popis elektrického zapojení stanice není sou�ástí této práce. 
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2 Dusík a jeho využití v pr�myslu 

Dusík byl objeven ve druhé polovin� 18. století jako složka vzduchu, která 

nepodporuje dýchání ani ho�ení. Tvo�í 78 % zemské atmosféry. Dusík je inertní plyn. S 

jinými chemickými slou�eninami reaguje pouze za vysokých teplot a tlak�. Vyrábí se 

frak�ní destilací zkapaln�ného vzduchu, kdy se následn� na základ� rozdílných teplot 

varu odd�lí jednotlivé složky vzduchu – jako první se odd�lí kyslík, poté dusík a 

následují ostatní plyny ve vzduchu obsažené. Teplota tání kapalného dusíku je -210°C a 

teplota varu je -196°C [3]. 

V p�ípad� plynného dusíku je jeho nete�nost s jinými prvky s výhodou využívána 

v r�zných oblastech pr�myslu, kde nalézá uplatn�ní jako inertní atmosféra. M�že jít o 

prost�edí se zvýšeným nebezpe�ím výbuchu nebo prost�edí, kde je zapot�ebí zabránit 

oxidaci, nap�íklad p�i výrob� a zpracování oceli �i p�i balení potravin do sá�k�. Kapalný 

dusík slouží všude tam, kde je t�eba udržet prost�edí p�i velmi nízké teplot�. P�íkladem 

m�že být opracování gumových výrobk�, drcení starých pneumatik �i využití ve 

zdravotnictví, kde se ve zkapaln�ném dusíku uchovávají biologické tkán� �i spermie. 

V potraviná�ském pr�myslu se sprchou kapalného dusíku šokov� zmrazují potraviny, 

�ímž dojde k rychlejšímu prochlazení celého pokrmu v�etn� jádra a výsledkem je 

zvýšení �asové stability potravin [4]. Speciálním p�ípadem je využití plynného dusíku 

v procesu výroby a distribuce piva, kde pozvolna nahrazuje CO2 [5]. 

2.1 Skladování a distribuce 

Dusík se pro pr�myslové využití m�že uchovávat v obou formách, tedy jako 

kapalina i jako plyn. Plynná fáze se skladuje v tlakových lahvích. Tlakové lahve mohou 

být kompletovány do tzv. svazk� pro uchování v�tšího množství plynu. Takové �ešení 

nachází uplatn�ní p�edevším v malých provozech s nízkou spot�ebou plynu. Plyn je 

v tlakové lahvi uchováván pod p�etlakem až 30 MPa a do provozního potrubí je k místu 

spot�eby p�epoušt�n p�es reduk�ní ventil, na kterém je nastavena žádaná hodnota 

p�etlaku v provozu. Takové �ešení je jednoduché, není náro�né na prostor a místo 

uskladn�ní lahví m�že být co nejblíže místu spot�eby. V p�ípad� svazk� lahví je 

manipulace usnadn�na jejich umíst�ním na b�žné palet�. Vým�nu lahví �i svazk� si 

v�tšinou zajiš�uje sám zákazník. 

V p�ípad� v�tšího odb�ru dusíku je již z ekonomického hlediska výhodn�jší 

distribuovat a uchovávat v míst� spot�eby kapalnou fázi dusíku. P�i odb�ru totiž 
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kapalina nabude cca 700 x na svém objemu p�i p�em�n� na plynnou fázi. Zákazník si ve 

svém areálu vyhradí místo, na kterém se na pevném základu vybuduje tzv. odpa�ovací 

stanice. Její sou�ástí je kryogenní zásobník pro uchovávání zkapaln�ného plynu a dále 

odpa�ova�e pro p�em�nu kapalné fáze na plynnou. Pokud má být odebírána do spot�eby 

pouze kapalina, je odebírána p�ímo ze zásobníku. Od takové stanice je pak potrubním 

rozvodem p�ivedena žádaná fáze dusíku k místu spot�eby. Zásobování zajiš�uje 

distributor média autocisternami, které p�e�erpávají kapalný plyn z autocisterny do 

zásobník� u odb�ratele. Další možností pro uchovávání kapaliny jsou tzv. minitanky, 

tedy malé p�enosné zásobníky na kapalný plyn pro provoz s menším odb�rem, které 

umož�ují instalaci uvnit� budov. Minitanky také bývají pro snadn�jší manipulaci 

umíst�ny na b�žné palet�. 

Dnešní vysp�lé technologie už umož�ují vyráb�t pot�ebný plyn p�ímo u zákazníka 

v míst� spot�eby a to nejen v plynné ale i kapalné fázi. Vyplatí se v místech se stálým a 

velkým odb�rem. 

Na obrázku �. 1 jsou znázorn�ny výše uvedené možnosti skladování. 

Obrázek 1 – Ukázky možnosti skladování  

               
lahev svazek lahví minitank odpa�ovací stanice 
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3 Odpa�ovací stanice  

3.1 Obecná charakteristika 

Odpa�ovací stanice (dále jen OS) se dá roz�lenit na t�i samostatné �ásti, jejichž 

návaznost je patrná z obrázku �. 2. 

Obrázek 2 – Zjednodušené schéma odpa�ovací stanice  

 
�ástí první je zásobník dusíku, ve kterém je skladován kapalný dusík. Sou�ástí 

zásobníku je ovládací panel, zahrnující uzavírací, regula�ní a pojistné armatury, kterými 

je zásobník ovládán a jišt�n. Sou�ástí zásobníku je i pomocný odpa�ova� pro pot�ebu 

dotlakování p�etlaku uvnit� zásobníku. Pro zajišt�ní automatického kontaktování 

distributora média za ú�elem v�asného dopln�ní média je na zásobníku instalována 

telemetrická jednotka. 

Druhou �ástí je odpa�ova�. Kapalný dusík protéká soustavou podéln� 

žebrovaných trubek ze slitiny hliníku a s využitím okolního tepla dochází v odpa�ova�i 

ke zm�n� skupenství kapalného dusíku na plynný.  

Poslední (volitelnou) �ástí je doh�ívání plynu na výstupu OS a pr�tokom�r, který 

m��í skute�nou spot�ebu plynného média. 

Sou�ástí OS je dále osv�tlení a elektrorozvad�� s nap�tím 230 V, který je zdrojem 

nap�tí pro komponenty zajiš�ující automatický chod OS a 400 V pro �erpadlo 

autocisterny.  

Vzhledem k tomu, že je OS z bezpe�nostních d�vod� situována vn� budov na 

volném prostranství v areálu podniku, jsou její jednotlivé �ásti vystaveny vn�jším 

klimatickým zm�nám. Rozdíly venkovní teploty mohou být v jednotlivých ro�ních 

obdobích dosti výrazné a jsou hlavním faktorem ovliv�ujícím návrh technologické �ásti 
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OS. Systém musí být navržen tak, aby tlakový zásobník mohl uchovávat pot�ebné 

množství zkapaln�ného plynu a aby byl odpa�ova� i p�i t�ch nejnižších teplotách 

schopen odpa�ovat kapalný dusík a dodávat tak plynnou fázi do spot�eby. 

Celý prostor popisované OS se nachází na betonové základové desce o rozm�ru 

p�im��eném danému za�ízení stanice a je oplocen. Všechny komponenty OS a jejich 

umíst�ní podléhají p�ísným kritériím, musí spl�ovat technické normy a technická 

pravidla pro provoz OS a rozvod� kryogenních plyn� a kapalin [6, 7]. Propojovací 

potrubí OS je zhotoveno z austenitické oceli t�ídy 17. Jednotlivé armatury vyhovují 

podmínkám pro práci s kryogenními kapalinami o teplotách do – 196°C. 

 

3.2 Skladba hlavních �ástí 

Konkrétní odpa�ovací stanice je navržena tak, aby p�i p�ípadných odstávkách 

díl�ích hlavních �ástí nebyl p�erušen její provoz. Za tímto ú�elem a též pro v�tší 

okamžitou zásobu kapalného dusíku jsou v OS instalovány dva zásobníky. Každý 

zásobník má samostatnou koncovku pro pln�ní z autocisterny. Výstupní potrubí je však 

propojeno, aby mohl odb�r probíhat z obou zásobník� sou�asn�. Jedná se o identické 

zásobníky, osazení a ozna�ení armatur je shodné.  

Vzhledem k požadovanému výkonu OS bylo nutno odpa�ova�e taktéž zdvojit – 

paraleln� zapojit, nebo� samostatný odpa�ova� požadovaného výkonu není v b�žné 

nabídce výrobc� dostupný. 

I p�es použití výkonných odpa�ova�� se stává, že povrch odpa�ova�� zejména na 

stran� p�ívodu kapalného média namrzá a klesá jeho odpa�ovací výkon. Tento problém 

je zde vy�ešen použitím dvou dvojic odpa�ova��, mezi kterými je pr�tok média 

v pravidelných �asových intervalech p�epínán. Dvojice odpa�ova��, která je práv� 

v ne�innosti, tak má �as na odmražení. Plynný dusík na výstupu z aktivní dvojice 

odpa�ova�� je navíc doh�íván v pomocném elektrickém oh�íva�i a p�iveden do 

neaktivní dvojice odpa�ova��, které napomáhá k rychlejšímu odmražení. 

Na výstupu OS je osazen další pomocný elektrický oh�íva�, který doh�ívá plynný 

dusík v p�ípad�, že je jeho teplota nižší než +5°C. Za ním už následuje m��ení pr�toku, 

které monitoruje plynnou fázi dusíku odvedenou do spot�eby. 

P�dorysný rozm�r stanice s uvedenými komponenty je 12 x 12 m. 
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4 Popis technologie 

4.1 Zásobník 

4.1.1 Pln�ní 

Tlakové zásobníky jsou pln�ny kapalným plynem ze silni�ní autocisterny 

ohebnou hadicí p�es tlakovou koncovku.  Kapalina jde zárove� p�es uzavírací ventil  V1 

(V1E) na v�tvi B – spodním pln�ním a zárove� ventilem V2 (V2E) v�tví A – horním 

pln�ním. Tím je zajišt�no rovnom�rné teplotní zatížení zásobníku p�i jeho pln�ní [8]. 

Maximální pln�ní (cca 95% geometrického objemu) zásobníku se kontroluje 

ventilem V4 hrdla G. Tento ventil je p�i pln�ní zásobníku otev�en a jakmile z n�j za�ne 

téci kapalina, pln�ní se ukon�í. 

Po ukon�ení stá�ení se tyto ventily uzav�ou a kapalina zbylá v plnícím potrubí se 

vypustí p�es vypoušt�cí ventil V7 do p�ipravené nádoby, kde se nechá samovoln� 

odpa�it. Po uzav�ení ventil� V1 a V2 je stá�ecí potrubí jišt�no proti zvýšení tlaku 

pojistným ventilem PSV1. Pojistný ventil je nastaven na hodnotu p�etlaku 2,41 MPa.  

P�etlak udržovaný nad hladinou kapalného plynu je možno sledovat na 

manometru PI na v�tvi F. Dále je mezi v�tvemi F (vrchní m��ení) a E (spodní m��ení) 

osazen diferen�ní tlakom�r, který m��í rozdíl mezi tlakem naho�e (tlak plynu) a dole 

(tlak plynu + hydrostatický tlak kapaliny) v zásobníku, a tak analogicky zobrazuje stav 

hladiny kapaliny v zásobníku. Na diferen�ní tlakom�r je napojen též p�evodník tlaku a 

telemetrická jednotka, jejíž význam je popsán v samostatné kapitole. 

4.1.2 Udržování p�etlaku 

Udržování nastaveného p�etlaku uvnit� zásobníku je d�ležité. Zkapaln�ný plyn se 

uvnit� samovoln� odpa�uje a tím dochází ke zvýšení p�etlaku uvnit� zásobníku. Zárove� 

je však také odebírán do spot�eby, �ímž dochází ke snižování p�etlaku. Aby bylo 

dosaženo pot�ebného p�etlaku v zásobníku i za zvýšené spot�eby, je udržován plynem, 

který se získá odpa�ením kapaliny v pomocném odpa�ova�i a jeho p�ivedením zp�t do 

zásobníku.  

Nastavený p�etlak je v žádaných mezích udržován regulátorem tlaku PCV. Tento 

regulátor je instalován na výstupu z pomocného odpa�ova�e a otevírá tlakovací okruh 

p�i poklesu tlaku pod stanovenou hodnotu, zavírá p�i jejím dosažení.  
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V moment�, kdy je zapot�ebí zvýšení p�etlaku uvnit� zásobníku, proudí kapalný 

plyn p�es uzavírací ventil V1E do pomocného odpa�ova�e a dále p�es regulátor PCV a 

uzavírací ventil V2E nad hladinu kapaliny v zásobníku.  

V opa�ném p�ípad�, tedy kdy je zásobník natlakován na vyšší hodnotu tlaku než 

stanovenou, sníží se tlak odtahem plynné fáze z horní �ásti zásobníku potrubím horního 

pln�ní p�es ventil V2E, regulátor PCV a ventil V22 potrubím I do potrubí D. Potrubí D 

vede p�es ventil V14 do spot�eby k hlavnímu odpa�ova�i. Tímto zp�sobem nedochází 

k plýtvání již zplyn�né �ásti dusíku v zásobníku. Pouze tehdy, kdy není provád�n odb�r 

dusíku do spot�eby a tlak stoupne nad povolenou mez – 1,9 MPa, je plyn odfouknut 

hlavními pojistnými ventily na v�tvi H. Jednotlivé cesty, mezi kterými regulátor PCV 

p�epíná na základ� p�etlaku dosaženého uvnit� zásobníku, jsou patrné z obrázku �. 3. 

Požadovaná hodnota p�etlaku, která je mezí pro p�epínání mezi uvedenými 

cestami, je 1,0 MPa. Ta je nastavena na regulátoru PCV.  

Obrázek 3 – Schéma zapojení zásobníku 

 

4.1.3 Telemetrie 

Telemetrií je nazýván zp�sob, kterým distributor média ze svého centra kontroluje 

p�etlak uvnit� zásobníku a stav hladiny kapaliny neboli procento napln�ní zásobníku 

kapalinou. Je proto sou�ástí zásobníku. 
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Telemetrie se jako celek skládá z n�kolika díl�ích prvk�, které jsou vzájemn� 

propojeny a snímají tlak nad hladinou zásobníku a diferen�ní tlak. Diferen�ní tlak je 

vypo�tený z rozdílu tlak� snímaných nad hladinou a u dna zásobníku. Ze zásobníku 

jsou tlaky z v�tve E a F p�ivedeny do diferen�ního tlakom�ru LI a dále do tlakového 

p�evodníku, kde jsou hodnoty tlaku p�evedeny na elektrický signál [9]. Na p�evodník 

tlaku je elektrickým kabelem p�ipojena vlastní telemetrická jednotka. Údaje jsou 

zaznamenávány v ur�itém �asovém intervalu a uchovávány v pam��ovém modulu 

uvnit� telemetrické jednotky. Sou�asný stav je zobrazován na led displeji jednotky, na 

kterém jej má možnost obsluha OS kontrolovat. Jednotka snímá celkem 4 vstupní 

hodnoty. T�mi jsou horní a spodní tlaky samostatn� u každého ze zásobník�. P�ipojení 

jednotky k zásobníku je patrné z obrázku �. 4. 

Uchované hodnoty jsou dále zpracovávány distributorem média. Telemetrická 

jednotka je za tímto ú�elem p�ipojena na samostatnou telefonní komutovanou linku, 

která má vlastní telefonní �íslo. S její pomocí a softwarového a hardwarového vybavení 

modemu integrovaného v telemetrické jednotce jsou data odesílána.  

K jednotce je p�ivedeno elektrické napájení 230 V z elektrorozvad��e uvnit� OS. 

Jednotka obsahuje též záložní zdroj pro p�ípad výpadku elektrického proudu a 

elektrické vytáp�ní o výkonu 20W, které automaticky spíná p�i poklesu teploty 

v zimních m�sících a chrání její sou�ásti p�ed namrzáním. 

Obrázek 4 – Schéma zapojení telemetrie 

 
 



 

 

15

4.2 Odpa�ova�e 

4.2.1 �azení do sekcí 

Technologie propojení odpa�ova�� je s ohledem na bezproblémový provoz OS 

provedena tak, aby v �innosti byla vždy jedna dvojice odpa�ova��. Plynná fáze na 

výstupu aktivní dvojice odpa�ova�� je doh�ívána v pomocném elektrickém oh�íva�i B30 

a proudí p�es ne�innou dvojici odpa�ova�� a napomáhá tak jejímu odmražení. P�epínání 

mezi dvojicemi odpa�ova�� (sekcemi) respektive trasami proud�ní kapalného dusíku je 

zajiš�ováno dvojicemi pneumaticko-elektrických ventil� A13, B13 a A20, B20. 

Výstup kapalné fáze od zásobníku vede p�es ventil V14 potrubím D. Dále 

pokra�uje p�es ventily se zp�tnými klapkami A10, B10 do sekce s odpa�ova�i. Zp�tné 

klapky jsou zde umíst�ny proto, aby plynná fáze následn� vzniklá v odpa�ova�ích, kde 

dosahuje tlaku až 2,5 MPa, nemohla ohrozit provoz zásobníku s maximálním p�etlakem 

1,9 MPa.  

Otev�ením dvojice pneumaticko-elektrických ventil� A13 a B20 a uzav�ením 

dvojice B13 a A20 proudí kapalina p�es ventil A13 do dvojice vzduchových odpa�ova�� 

E103, E104. Zde se kapalný dusík zplyní a pokra�uje dál již v plynné fázi p�es zp�tnou 

klapku A14 do elektrického oh�íva�e B30, kde se doh�ívá na teplotu +5°C. Pak jde dál 

p�es zp�tnou klapku B22 do dvojice odpa�ova�� E101 a E102, které oh�ívá a zbavuje 

námrazy vzniklé v pr�b�hu jejich p�edchozí aktivní �innosti. Nakonec proudí plyn p�es 

pneumaticko-elektrický ventil B20 a B21 k výstupní v�tvi OS. 

Druhá trasa je obdobná s tím rozdílem, že dvojice pneumaticko-elektrických 

ventil� A13 a B20 je uzav�ena a dvojice B13 a A20 je otev�ena. Pak vede trasa kapaliny 

p�es pneumaticko-elektrický ventil B13 do dvojice vzduchových odpa�ova�� E101 a 

E102, dále v plynné fázi p�es zp�tnou klapku B14 do elektrického oh�íva�e B30, p�es 

zp�tnou klapku A22 do dvojice odpa�ova�� E103 a  E104, které zbavuje námrazy a 

nakonec p�es pneumaticko-elektrický ventil A20 a A21 k výstupní v�tvi OS. 

Ob� trasy jsou ješt� dopln�ny o pojistné ventily o otevíracím p�etlaku 2,5 MPa, 

aby nemohlo dojít k nár�stu tlaku v potrubí nad povolenou mez. Tyto pojistné armatury 

se na potrubí kapalného plynu musí nacházet vždy mezi dv�ma uzavíracími ventily pro 

p�ípad, že by došlo k jejich uzav�ení a nár�stu p�etlaku vlivem odpa�ení kapaliny 

uzav�ené mezi nimi. 
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4.2.2 Ovládání pneumaticko-elektrických ventil� 

K pohonu pneumaticko-elektrických ventil� je využito plynné fáze na pojistné 

v�tvi H na zásobnících. Tento druh ovládání byl zvolen z d�vodu velmi nízkých teplot 

na potrubí, které má být ventily ovládáno. Elektricky ovládaná �ást ventilu (A23, A27, 

B23, B25) otev�e cestu tlakovému plynu, který ovládá pneumatickou �ást ventilu. 

Na zásobníku se nachází plyn o maximálním p�etlaku 1,9 MPa. Protože provozní 

p�etlak pneumaticko-elektrických ventil� je 0,75 MPa, je tlak nejprve snížen 

regulátorem tlaku A16 (B16) na žádanou hodnotu. Je využito plynné fáze od obou 

zásobník�, kdy u každého zásobníku samostatn� zregulovaný výstup je p�iveden na 

spole�né potrubí. Pro p�ípad odstávky jednoho ze zásobník� je dále osazen ventil B18, 

kterým lze ob� v�tve propojit. 

Plyn tedy proudí od ventilu V13 v�tve H (sou�ást zásobníku) k regulátoru tlaku 

A16 (B16) a dále k ventilu A17 (B17). Po obou stranách regulátoru jsou osazeny 

pojistné ventily. Blíže k zásobníku to je pojistný ventil PSV10 s otevíracím p�etlakem 

2,41 MPa a sm�rem k pneumaticko-elektrickým ventil�m pojistný ventil A31 (B31) 

s otevíracím p�etlakem 0,75 MPa. Schéma zapojení s odlišením potrubí pro ovládání 

pneumaticko-elektrických ventil� je na obrázku �. 5. 

Obrázek 5 – Schéma zapojení ovládání ventil� 

 
Interval, ve kterém k p�epínání mezi sekcemi odpa�ova�� dochází, je nastaven 

na �asova�i, který je sou�ástí elektrického rozvad��e OS. Na tomto rozvad��i je možné 

automatický režim také zcela vypnout a p�epnout se tak do režimu ru�ního ovládání. 
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V režimu ru�ního ovládání slouží pro p�epínání mezi sekcemi odpa�ova�� oto�ný 

ovládací prvek umíst�ný na rozvad��i se z�eteln� vyzna�enými polohami pro sekci I a 

sekci II. 

V p�ípad� výpadku elektrického proudu dojde ke ztrát� možnosti p�epínat mezi 

jednotlivými sekcemi odpa�ova��. Všechny pneumaticko elektrické ventily však bez 

elektrického proudu z�stávají v otev�ené poloze a tak provoz odpa�ovací stanice z�stává 

nep�erušen. K odpa�ování tak dochází ve všech odpa�ova�ích najednou. Mezi 

odpa�ova�i se v tomto p�ípad� však dá p�epínat i ru�n�, a to pomocí dvojice ru�ních 

uzavíracích ventil� A21 a A22, kdy všechny ostatní armatury musí být v otev�ené 

poloze. P�i výpadku elektrického proudu samoz�ejm� nefunguje elektrické doh�ívání. 

4.3 Doh�ívání a m��ení spot�eby 

V poslední fázi OS je plyn doh�íván elektrickým oh�íva�em A30. Oh�ívání 

probíhá automaticky p�i poklesu teploty plynu pod +5°C, na tuto teplotu je nastaven 

vestav�ný termostat. Okolo oh�íva�e se nachází ventily A24, A25 a A26 pro p�ípad 

odstavení oh�íva�e. Doh�ívání udržuje teplotu plynu nad bodem mrazu. To je d�ležité 

pro ochranu citlivých armatur na navazujícím potrubí vedoucím ke kone�nému místu 

spot�eby. Také se tím omezuje možnost kondenzace vody, která by se jinak na 

chladném potrubí uvnit� teplejší haly tvo�ila a skapávala dol�.  

Po oh�íva�i následuje pr�tokom�r A28 pro m��ení a vyhodnocování pr�toku 

plynného dusíku. Pr�tokom�r nemá vlastní zobrazování hodnot, ale nam��ené hodnoty 

p�evádí na elektrické signály a je p�ipojen k centrálnímu �ídícímu rozvad��i OS. Na 

rozvad��i je zobrazovací jednotka, na které je poté možné vy�íst nap�. okamžitou 

hodnotu pr�toku, pr�m�rnou hodnotu za 24 hodin a celkový pr�tok od doby posledního 

nulování. Na výstupní v�tvi je ješt� p�ed potrubím vedoucím do samotného provozu, 

které za�íná ventilem A34, osazen uzáv�r A33 k využití pro p�ípadné profukování 

potrubí �i jiné [10]. P�etlak na výstupní v�tvi m�že dosáhnout až 2,5 MPa, což je dáno 

pojistnými ventily na sekci s odpa�ova�i. Schéma zapojení poslední �ásti OS je na 

obrázku �. 6. 
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Obrázek 6 – Schéma zapojení výstupní v�tve OS 
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5 Provoz odpa�ovací stanice 

5.1 B�žný provoz 

5.1.1 Nastavení armatur 

P�i normálním provozu jsou na obou zásobnících otev�eny ventily V1E, V2E  a 

výstupní ventil zásobník� V14. Dále na trase jsou otev�eny ventily A10, A14, A18, 

A21, A22, A24, A25 a tytéž ventily s ozna�ením B. Tak je zajišt�n provoz obou 

zásobník� sou�asn� [11]. Uzav�ením ventil� A10, A17 nebo B10, B17 je možné 

v p�ípad� pot�eby uzav�ít výstup jednoho ze zásobník� a provést jeho odstávku.  

Všechny pneumaticko-elektrické ventily jsou ovládány automaticky z ovládacího 

elektrického rozvad��e. Elektrické oh�íva�e A30 a B30 jsou zapínány automaticky 

vestav�ným �idlem, které spíná p�i poklesu teploty plynného dusíku pod +5°C. 

Uzavírací ventil A26 umíst�ný u koncového oh�íva�e je trvale uzav�en. Využití nalézá 

pouze p�i vým�n� oh�íva�e v p�ípad�, kdy jsou uzav�eny ventily A24 a A25. Uzavírací 

ventily A11 (B11), A12 (B1) a A33 (B33) jsou vhodné nap�íklad k profouknutí potrubí, 

p�ipojení analyzátoru �istoty atd. 

Na obrázku �. 7 jsou mod�e vyzna�eny cesty vedení média p�i aktivní sekci 

s odpa�ova�i E103 a E104, kdy jsou uzav�eny ventily B13, A20 a otev�eny ventily A13, 

B20. 

Obrázek 7 – Schéma zapojení v�etn� vyzna�ení otev�ených armatur a cest 
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5.1.2 �asový interval p�epínání odpa�ova�� 

Provoz popisované OS probíhá bez p�erušení. To znamená, že do odpa�ova�� 

proudí neustále kapalná fáze dusíku o velmi nízké teplot� (až -196°C). Díky této teplot� 

a vzdušné vlhkosti se na povrchu odpa�ova�� vytvá�í námraza. Tato námraza se 

neustále zv�tšuje, sílí a po ur�itém �ase už je problém silnou vrstvu ledu rychle 

odstranit. P�sobení vn�jších vliv� má na strukturu námrazy velký vliv. Pokud už je na 

odpa�ova�i n�jaká námraza vytvo�ena, slune�ními paprsky její vrchní vrstva nataje a 

p�sobením hlubokých teplot uvnit� odpa�ova�e op�t namrzá, �ímž dochází ke zvyšování 

jeho hustoty a následn� ztížení možnosti jeho odstran�ní. Naopak v zim� p�i venkovních 

teplotách nižších jak -4°C jsou podmínky pro vznik námrazy zhoršené. 

�asový interval, ve kterém k p�epínání sekcí odpa�ova�� dochází, je tedy 

vysledován p�ímo z praxe a jsou to t�i dny. V této dob� se na odpa�ova�ích stihne ud�lat 

pouze relativn� slabá slupka námrazy, která po p�epnutí sekcí odpa�ova�� spolehliv� 

odtaje. P�i nastavení delšího intervalu již docházelo k odtávání p�íliš velkých kus� ledu. 

Tyto kusy se p�i odtávání hromadily pod odpa�ova�i a p�i pádu hrozily poškozením 

armatur v blízkosti odpa�ova��. 

5.1.3 Hlášení o stavu kapaliny v zásobnících 

Hardwarové a softwarové vybavení telemetrické jednotky umož�uje p�enášet 

zjišt�né informace p�es integrovaný modem a telefonní linku zákazníka do sídla 

distributora. P�enos nam��ených a v pam�ti jednotky uchovaných dat m�že probíhat 

dv�ma zp�soby. Prvním a hlavním zp�sobem je naprogramování jednotky tak, že 

v pravidelných �asových intervalech automaticky vytá�í telefonní �íslo distribu�ního 

centra a odesílá nam��ené hodnoty. �asovým intervalem je 24 hodin, tj. každý den. 

Druhým zp�sobem je vyto�ení telefonního �ísla OS z místa distribuce za ú�elem 

okamžitého na�tení dat do softwaru v distribuci. Tento zp�sob je využíván výjime�n�. 

Data z telemetrické jednotky jsou p�ijímána softwarovým produktem Telalert v 

prost�edí Windows. Aplikace umož�uje spravovat data ze všech stanic, kde jsou 

telemetrické jednotky instalovány a p�ipojeny k telefonní síti. Seznam všech napojených 

OS je zobrazen v tabulce – viz obrázek �. 8. Operátor si m�že nechat zobrazit další 

detailní informace kliknutím na p�íslušnou OS. 
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Obrázek 8 – Aplikace Telalert – p�ehled stanic 

 
Data ze �ty� kanál� jednotky jsou v aplikaci rozlišeny a pojmenovány. Z p�ehledu 

aplikace je pak možno zjistit, kdy prob�hlo poslední �tení hodnot z OS a jaké hodnoty 

byly p�ijmuty – viz obrázek �. 9. Nam��ený p�etlak zásobníku je uveden v barech. 

Diferen�ní tlak je vzhledem k malým hodnotám uveden v jednotkách kPa. 

Obrázek 9 – Aplikace Telalert – p�ehled kanál� 

 
V aplikaci je možné nastavit tzv. limitní hodnoty a možnost zobrazení varovného 

hlášení p�i jejich dosažení �i p�ekro�ení. Tato funkce zajistí, že p�i poklesu kapaliny v 

zásobníku pod nastavenou mez zobrazí na monitoru požadavek na dopln�ní kapalného 

produktu v uvedené OS. Limitní hodnota bývá zpravidla nastavena na 20% až 50% 

objemu zásobníku, p�i�emž rozhodujícími kritérii je vzdálenost zásobníku od 

distribu�ního centra, velikost zásobníku, objem a charakter spot�eby produktu 

zákazníkem. V našem p�ípad� je na obou zásobnících nastavena hodnota 20 kPa, jak je 

patrné z obrázku �. 10. Na obrázku si také m�žeme všimnout, že je nastaven a 

aktivován alarm pouze p�i dosažení nízké hodnoty p�etlaku v zásobníku. Maximální 

hodnota p�etlaku tedy není distributorem média hlídána a je pln� v kompetenci 

pojistných armatur OS. 
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Obrázek 10 – Aplikace Telalert – nastavení alarm� 

 
Možnost zobrazení historie na�tených hodnot za ur�ité období poskytuje aplikace 

Sitewatch 2000 Trender. Data na�tené aplikací TelAlert zobrazuje v podob� 

spojnicového grafu za ur�ité období. Grafický výstup aplikace je na obrázku �. 11. 

Z grafu je nap�íklad patrný interval pln�ní zásobníku z autocisterny.  

Na levé stran� grafu je mod�e v jednotkách kPa znázorn�n diferen�ní p�etlak 

zásobníku. Pln�ní zásobníku autocisternou, které je relativn� krátké vzhledem k dob� 

spot�ebování média, je na grafu zachyceno svislou �arou. Poté graf pozvolna klesá – 

kapalina se spot�ebovává -  až do doby, než je op�tovn� dopln�na. Tento proces se 

neustále opakuje, proto má graf podobu pilového plátku.  

P�etlak uvnit� zásobníku je na grafu vyveden hn�dou barvou a stupnice má 

jednotky v barech. Z grafu je patrné, že se hodnota p�etlaku pohybuje neustále kolem 

hodnoty 10 bar, což odpovídá hodnot� nastavené na regulátoru PCV, který má za úkol 

p�i poklesu pod tuto hodnotu dotlakovat zásobník. 
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Obrázek 11 – Aplikace Sitewatch – grafický výstup 

 
 

5.2 Údržba 

Za�ízení OS pat�í mezi vyhrazená plynová za�ízení [12]. Proto se jak provoz, tak i 

údržba �ídí provozními a bezpe�nostními p�edpisy, které jsou zpracovány dodavatelem 

technologie v projektové dokumentaci. Provozovatel OS musí na jejich základ� sám 

zpracovat místní provozní �ád. Kompletní soubor norem, podle kterých se provoz OS 

�ídí, zde uvád�t nebudeme. Pouze se zde p�ísluší zmínit, že bez zkoušky 

z bezpe�nostních a provozních p�edpis� nesmí být nikdo p�ipušt�n k obsluze ani údržb� 

za�ízení. Níže rozvedeme, které úkony údržby m�že provád�t provozovatel za�ízení a 

které dodavatel technologie �i smluvní servisní firma. 

Proškolené obsluze provozovatele je doporu�eno minimáln� 1 x denn� 

kontrolovat za�ízení s ohledem na provozní parametry. T�mi jsou p�etlak uvnit� 

zásobníku, hladina kapaliny v zásobníku, pr�tok plynu. Dále by m�la proškolená 

obsluha vysledovat p�ípadné poruchy t�snosti, které jsou na první pohled viditelné �i 

slyšitelné, a porouchané p�ístroje �i armatury. Údržba ze strany provozovatele spo�ívá 

pouze v dotažení p�írubových spoj�, ucpávek, vým�n� t�sn�ní apod. Veškeré provedené 

úkony údržby, jako i kontrola provozu OS samotná, musí být zaznamenány do 

provozního deníku OS. 

Servisní firma �i dodavatel technologie v rámci údržby provádí takové úkony, ke 

kterým nemá provozovatel oprávn�ní a p�íslušné zkoušky. Tím je pravidelná revize 
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za�ízení minimáln� každé 3 roky. P�i ní se kontroluje všeobecný stav stanice, po�ádek, 

ozna�ení ovládacích prvk� a armatur a vedení dokumentace provozovatelem. Zárove� 

se provádí tlaková t�snostní zkouška maximálním provozním p�etlakem, kontrola 

pojistných ventil� [13, 14, 15]. Sou�asn� s pravidelnou revizí se i op�tovn� proškolí 

obsluha [12]. 

5.3 Poruchové stavy 

P�i provozu OS mohou za ur�itých okolností nastat r�zné události. Popisované 

poruchové stavy vycházejí z praxe a níže jsou uvedeny ty p�ípady, které již v praxi 

nastaly.  

5.3.1 Selhání pojistného ventilu na zásobníku 

Zásobník je jako tlaková nádoba chrán�n proti nár�stu p�etlaku nad povolenou 

mez pojistným ventilem. Pro p�ípad jeho selhání je paraleln� s ním na stejné v�tvi 

umíst�na pr�tržná membrána, která je však zkonstruovaná na p�etlak o n�co vyšší než je 

nastaven na pojistném ventilu. Pr�tržná membrána je pojistný prvek, který se p�i 

aktivaci nevratn� zni�í, ale je d�ležitou ochranou samotné tlakové nádoby p�ed 

zni�ením. Selže-li tedy p�i nár�stu p�etlaku uvnit� zásobníku pojistný ventil umíst�ný na 

v�tvi H horního hrdla zásobníku, tlak dál poroste až do té doby, než praskne membrána 

umíst�ná na stejné v�tvi jako pojistný ventil. Pak lze ru�n� ventilem V21 na zásobníku 

p�epnout na druhou dvojici pojistný ventil + membrána a provoz m�že pokra�ovat dál. 

Samoz�ejm� je zapot�ebí kontaktovat servisní firmu k vým�n� poškozených armatur. 

5.3.2 Poruchy na telemetrické jednotce 

Telemetrická jednotka je elektronické za�ízení sloužící pro archivaci a posléze 

dálkový p�enos nahromad�ných dat, takže v p�ípad� její poruchy není ohrožen chod celé 

stanice. Ale m�že dojít k p�ípadu, kdy se porouchá t�sn� p�ed odesláním dat 

signalizujících úbytek kapaliny v zásobníku pod stanovenou mez. Nebereme nyní 

v úvahu tu skute�nost, že pokles hladiny pod ur�itou mez by m�la odhalit i p�edepsaná 

pravidelná kontrola za�ízení provozovatelem stanice. Požadavek na zásobení novou 

kapalinou se pak nedostane v�as na místo ur�ení a m�že dojít k ohrožení vlastního 

výrobního provozu podniku. Proto se data automaticky odeslané z telemetrické jednotky 

vyhodnocují každý den. Pokud údaje z n�které telemetrické jednotky chybí, je nejprve 

tato kontaktována ru�ním vyto�ením �ísla jednotky ze sídla distributora média a 
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v p�ípad� nemožnosti opakovan� navázat spojení je vyhodnocena jako porouchaná a na 

místo je vyslán technik. P�í�iny poruchy mohou být r�zné, od promrznutí až po p�eh�átí 

jednotky �i porušení p�ep�tím v energetické síti. 

5.3.3 Ucpání p�ívodu k p�evodníku tlaku 

P�ed vlastním uvedením technologického za�ízení OS do provozu, respektive p�i 

procesu prvního pln�ní zásobníku kapalným plynem, je d�ležité provést pro�išt�ní 

vnit�ní nádoby tlakového zásobníku plynným a následn� kapalným dusíkem. Tímto 

pro�išt�ním se zajistí odstran�ní atmosférické vlhkosti, ne�istot z výroby a dalších 

nežádoucích �ástic. Pokud je toto pro�išt�ní provedeno nedostate�n� nebo nejsou 

ošet�eny všechny potrubní sekce propojení zásobníku, m�že p�i následném napln�ní 

zásobníku kapalným plynem dojít k proniknutí zkrystalizované vlhkosti do p�ívodních 

kapilár diferen�ního tlakom�ru, p�ípadn� do jiných zúžených profil� na výstroji 

zásobníku, kde m�že dojít k ucpání. Poté diferen�ní tlakom�r a následn� s ním i p�es 

p�evodník tlaku spojená telemetrická jednotka vykazují nulové hodnoty, které by m�ly 

být signálem pro obsluhu provád�jící pravidelnou kontrolu stavu OS, že je n�co 

v nepo�ádku. Taktéž i distributor pozná p�i dálkovém ode�tení hodnot z telemetrické 

jednotky, konkrétn� z nulových hodnot z kanálu snímajícím p�etlak u dna zásobníku, že 

došlo k ucpání zmín�ných kapilár.  

�ešením je zásah odborné firmy, která demontuje �ást výstroje na potrubní trase, 

kde došlo k ucpání. Dané armatury nebo p�ívodní trasy nechá oh�át okolní teplotou 

p�ípadn� jiným zp�sobem a odtátou vlhkost odfouká mimo za�ízení. 

5.3.4 Namrzání odpa�ova�� 

Za ur�itých extrémních klimatických podmínek m�že dojít k namrznutí v�tší 

vrstvy ledu na odpa�ova�ích, a to i p�es jejich samo�inné p�epínání. Zde je �ešením 

ru�ní odstran�ní vrstvy ledu obsluhou, a to parou nebo teplým vzduchem. Následn� p�i 

déle trvajících nep�íznivých podmínkách musí obsluha stanice upravit �asový interval 

p�epínání soustav odpa�ova��.  

Vrstva námrazy na odpa�ova�ích neznamená jen snížení jejich ú�innosti. 

V p�ípad� odpadání siln�jších vrstev námrazy z profil� odpa�ova�e hrozí i poškozením 

armatur nacházejících se v bezprost�edním okolí. Proto je nutné tento stav soustavn� 

sledovat a p�edcházet mu. 
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6 Automatizace odpa�ovací stanice 

OS, jak již bylo nazna�eno v kapitole 3.1, se dá roz�lenit na samostatné �ásti. 

V t�chto �ástech nacházíme procesy, které bu	to pouze monitorují ur�ité veli�iny nebo 

na základ� nam��ených �i dosažených hodnot rozhodují o dalším stavu veli�iny, tj. jsou 

automatické. V této kapitole provedu shrnutí uvedených proces�. Již se zde nebudu 

zabývat d�vody m��ení �i snímání hodnot, nebo� tyto již byly popsány v p�edchozích 

kapitolách. Dále popíši dostupné funkce �ídícího panelu, vyjmenuji známé poruchové 

stavy a pokusím se navrhnout možnosti jejich p�edcházení (vylepšení).  Na záv�r této 

kapitoly popíši funkci dvou armatur, a to regulátoru tlaku PCV zajiš�ující pot�ebný 

p�etlak v zásobníku a nej�ast�ji se vyskytující ochranný prvek v OS – pojistný ventil. 

6.1 Zásobník 

6.1.1 Monitoring 

• M��ení p�etlaku uvnit� zásobníku – tlakom�rem, zobrazení hodnot  

analogové 

• M��ení výšky hladiny nápln� zásobníku = množství kapalného plynu v 

zásobníku – diferen�ním tlakom�rem, zobrazení hodnot analogové 

• M��ení p�etlaku a množství nápln� v zásobníku – telemetrií, zobrazení 

hodnot digitální 

• Archivace nam��ených hodnot p�etlaku a diferen�ního p�etlaku – 

telemetrií, po dálkovém p�enosu dat do sídla distributora zobrazení, 

vyhodnocení a analýza hodnot v PC 

6.1.2 Automatizace 

• Minimální p�etlak uvnit� zásobníku – zajiš�uje trojcestný regulátor tlaku 

PCV,  hrani�ní hodnota 1 MPa, bez zobrazení hodnot 

• Maximální p�etlak uvnit� zásobníku – zajiš�ují pojistné ventily, hrani�ní 

hodnota 1,9 MPa, bez zobrazení hodnot 

• Havarijní mez p�etlaku zásobníku – zajišt�no pr�tržnými membránami, 

hrani�ní hodnota 2,4 MPa 
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6.2 Odpa�ova�e 

6.2.1 Monitoring 

• Zde není snímána a následn� zobrazována žádná hodnota 

6.2.2 Automatizace 

• P�epínání sekcí odpa�ova�� – zajiš�uje elektronický obvod v elektrické 

sk�íni OS dle napevno nastaveného �asového intervalu, bez zobrazení 

hodnot 

• Doh�ívání plynu za aktivní sekcí odpa�ova�� – oh�íva�em se samo�inným 

spínáním, hrani�ní hodnota +5°C, bez zobrazení hodnot 

• Maximální p�etlak provozního potrubí – zajiš�ují pojistné ventily, hrani�ní 

hodnota 2,5 MPa, bez zobrazení hodnot 

6.3 Výstup OS 

6.3.1 Monitoring 

• Spot�eba plynného dusíku – pr�tokom�r s p�evodníkem dat, zobrazení 

hodnot v �ídícím panelu, možnost napojení na PC a vyhodnocování a 

analýza dat 

6.3.2 Automatizace 

• Doh�ívání plynu p�ed vstupem do pr�tokom�ru – oh�íva�em se 

samo�inným spínáním, hrani�ní hodnota +5°C, bez zobrazení hodnot 

6.4 Ovládací potrubí 

6.4.1 Monitoring 

• Zde není snímána a zobrazována žádná hodnota 

6.4.2 Automatizace 

• Nastavení provozního p�etlaku – zajiš�uje regulátor tlaku, bez zobrazení 

hodnot 

• Maximální p�etlak provozního potrubí – zajiš�ují pojistné ventily, hrani�ní 

hodnota 0,75 MPa, bez zobrazení hodnot 
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6.5 �ídící panel OS 

• Hlavní vypína� – vypne p�ívod elekt�iny k ovládání sekcí s odpa�ova�i 

• P�epína� automatický / manuální provoz – volí mezi automatickým a 

ru�ním p�epínáním sekcí 

• P�epína� sekcí – v p�ípad� zvolení manuálního provozu p�epíná mezi 

sekcemi odpa�ova�� I a II 

• Nastavení �asového intervalu mezi p�epnutím – ovládací prvek uvnit� 

panelu 

• Totalizér – tla�ítko pro navolení režimu totalizéru (pr�tokom�ru) na 

výstupu OS 

• Zobrazovací jednotka – digitální zobrazení hodnot totalizéru 

6.6 P�ehled poruchových stav� – možnosti �ešení 

• Selhání pojistného ventilu na zásobníku 

• Poruchy na telemetrické jednotce 

• Ucpání p�ívodu k p�evodníku tlaku 

• Namrzání odpa�ova�� 

U prvn� jmenované poruchy bych navrhl nár�st p�etlaku nad mez nastavenou na 

pojistném ventilu signalizovat do kancelá�e obsluhy OS. Obsluha by tak mohla ihned 

zasáhnout ru�ním odpušt�ním plynu ze zásobníku a p�edešla by tím nevratnému 

protržení pojistné membrány. Na zásobníku se již p�evodník tlaku nachází, jen je 

zapot�ebí p�íslušným zp�sobem technickými prost�edky zajistit p�enos dat do kancelá�e 

obsluhy. 

Poruchám na telemetrické jednotce zp�sobené podchlazením se již �áste�n� 

p�edchází tím, že je u elektroniky jednotky instalováno elektrické oh�ívání a je napájena 

ze záložního zdroje. Nicmén� pro p�ípad jejího selhání a v�asné odhalení její ne�innosti 

navrhuji zavést v aplikaci systému u distributora pravidelné automatické kontrolní 

navázání spojení. �asový interval mezi kontrolními spojeními musí být kratší, než je 

interval nastavený mezi automatickými odesílanými hlášeními ze strany jednotky. To je 

nap�íklad 2x za 24 hodin. V p�ípad� negativního pokusu o navázání spojení je toto 

signálem k dalšímu opat�ení. 

Zabránit ucpání p�ívodu k p�evodníku tlaku lze pouze d�sledným pro�išt�ním 

zásobníku a výstroje p�ed uvedením OS do provozu. V p�ípad�, že však tato skute�nost 
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nastane, m�žeme ji pouze v�as monitorovat. Podobn� jako v p�edchozím odstavci tedy 

navrhuji v rámci kontrolního navázání spojení p�edávat i aktuální nasnímané hodnoty 

p�etlaku a v p�ípad� nulových hodnot tyto vyhodnotit jako zmín�nou poruchu a nutnost 

zásahu v OS. 

Možnostem, jak p�edejít �i zmírnit namrzání odpa�ova�� se v�nuje následující 

kapitola. 

 

6.7 Vylepšení metody st�ídání odpa�ova�� 

Jak již bylo v p�edchozích kapitolách popsáno, metoda st�ídání odpa�ova�� je 

založena na �asovém p�epínání a �as pro vým�nu jednotlivých sekcí je napevno dán 

p�edem. Jednoduše �e�eno �asový spína� s nastavenou požadovanou hodnotou ovládá 

pneumaticko-elektrické ventily obsluhující jednotlivé sekce. Tato metoda je pom�rn� 

jednoduchá na realizaci. Obsluha stanice však v takovém p�ípad� musí pravideln� 

kontrolovat stav námrazy na všech odpa�ova�ích a v p�ípad� nutnosti ji odstra�ovat. 

Proto by z hlediska práce obsluhy bylo jist� pohodln�jší, kdyby n�jaký systém �ídil 

st�ídání odpa�ova�� v závislosti na velikosti námrazy, která se na nich vytvo�í. 

V p�ípad� vytvo�ení siln�jší vrstvy ledu by systém sám obstaral p�epnutí na druhou 

sekci. Vytvá�ení vrstvy ledu na odpa�ova�ích je vlastn� jediným d�vodem, pro� jsou 

odpa�ova�e �azeny do sekcí a dochází k jejich p�epínání. 

Nejprve musíme definovat hrani�ní velikost námrazy a zp�sob jejího m��ení.  Je 

nutné si uv�domit, že namrzání odpa�ova�� není jednotné a nezanedbatelný vliv na n�j 

mají i aktuální atmosférické podmínky. Konstrukce odpa�ova�e je taková, že mezi 

podéln� žebrovanými trubkami odpa�ova�e jsou pravidelné mezery takové velikosti, 

aby mohl mezi nimi proudit vzduch a docházelo tak k rovnom�rnému p�ivád�ní 

okolního tepla ke každé z nich. Námraza na uvedených žebrovaných profilech je n�co 

jako zne�išt�ní nap�. kluzného ložiska prachem. Vzniklý led brání p�ísunu okolního 

tepla k potrubí a tím zhoršuje funkci celého odpa�ova�e. Vrstva ledu navíc nevzniká 

najednou na celé ploše odpa�ova�e. Námraza za�íná v místech, kde kapalné médium 

vstupuje do odpa�ova�e a postupn� od tohoto místa dále. 

6.7.1 Optická varianta 

Obecn� m�žeme �íci, že v p�ípad� nenamrzlého odpa�ova�e je skrz tento 

mezerami mezi žebrovanými profily vid�t z jedné strany na druhou. U namrzlého 
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odpa�ova�e jsou mezery mezi profily zakryty vrstvami silné námrazy a není skrz n�j 

tedy vid�t. Tohoto jevu bych využil pro návrh zm�ny metody st�ídání odpa�ova��. Na 

všech odpa�ova�ích vybereme tzv. referen�ní místo, tedy místo, kde budeme m��it 

vrstvu námrazy. To vysledujeme za provozu a musíme jej vybrat tak, aby 

reprezentovalo schopnost odpa�ova�e ješt� plnit svou funkci. Pro zjiš�ování p�ítomnosti 

vrstvy námrazy v uvedeném míst� nám posta�í dvoustavové vyhodnocování. K realizaci 

pak m�žeme využít optický sníma� na principu vysíla� - p�ijíma�. Na jedné stran� 

odpa�ova�e umístíme vysíla�, který by skrz odpa�ova� vysílal zdroj sv�tla a p�ijíma� na 

druhé stran� by vyhodnocoval p�íjem, jak je nazna�eno na obrázku �. 12. V p�ípad� 

nep�ítomnosti p�ekážky - vrstvy námrazy na cest� mezi vysíla�em a p�ijíma�em - by 

byla v �innosti stále tatáž sekce s odpa�ova�i až do doby, než by vrstva námrazy 

p�erušila bezchybný stav a zadala tak p�í�inu pro zm�nu. 

Obrázek 12 – Pohled na umíst�ní �idel 

 
 

P�ed samotným p�epnutím sekcí m�žeme ješt� vyhodnocovat stav druhé sekce 

odpa�ova�� a �as, který uplynul od doby posledního p�epnutí. Stav druhé sekce proto, 

aby byla p�ed zapojením bez námrazy. M��ení �asu od doby posledního p�epnutí nám 

zabrání nap�íklad náhodným rychlým zm�nám v p�epínání tím, že nastavíme minimální 

prodlevu mezi vým�nou sekcí. 

Obsluha by takto musela zasahovat pouze v p�ípad�, kdy aktivní sekce 

odpa�ova�� by již byla pokryta vrstvou ledu, druhá ješt� nestihla rozmrznout a uplynul 

by �as minimální prodlevy mezi p�epnutím. Takový stav navrhuji také vyhodnotit a 

p�íhodným zp�sobem jej zobrazit v kancelá�i obsluhy. 
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6.7.2 Varianta m��ení výstupní teploty 

Tím, jak se za provozu na odpa�ova�i vytvá�í vrstva ledu, klesá i výstupní teplota 

zplyn�ného média – obrázek �. 13. Námraza na odpa�ova�i brání okolnímu teplu dostat 

se k povrchu potrubí odpa�ova�e a výstupní teplota plynu je znateln� nižší než p�i 

�istém povrchu odpa�ova�e. M��ení teploty poblíž výstupního potrubí z odpa�ova�e a 

jeho porovnání s referen�ní teplotou navrhuji využít jako další možnost p�i 

automatickém �ízení p�epínání sekcí odpa�ova��. 

Obrázek 13 – Rozdíl výstupních teplot 

 
Nejprve bychom zm��ili teplotu na výstupu z odpa�ova�� p�i jejich �istém 

povrchu. Budeme p�edpokládat, že odb�r plynu do spot�eby je konstantní. Takto 

najdeme referen�ní teplotu. Poté vysledujeme, jak teplota klesá s p�ibývající námrazou a 

nalezneme minimální teplotu, p�i které ješt� odpa�ova�e budou plnit svou funkci. To by 

pro nás mohla být teplota, p�i jejímž dosažení dojde k p�epnutí sekcí. U této metody 

není nutné p�ed vlastním p�epnutím kontrolovat výstupní teplotu v druhé sekci, nebo� 

by taková kontrola nem�la žádný efekt. Druhou sekcí odpa�ova�� totiž po dobu její 

ne�innosti proudí již pouze plyn navíc doh�átý oh�íva�em na teplotu +5°C. Takže 

výstupní potrubí z oh�íva�e bude mít ur�it� teplotu vyšší jak referen�ní. 

6.7.3 Porovnání metod 

Každá z navrhnutých metod má své výhody i nevýhody. Ob� dv� by m�ly být 

jednoduché na realizaci pomocí dostupných sou�ástek �i za�ízení. Vychází z p�edem 

známých jev� a jejich p�ímého vyhodnocování. Optická metoda je více experimentální, 

na místo vzniku námrazu m�že mít vliv i nap�íklad ro�ní období a poloha dráhy slunce 

vzhledem k umíst�ní odpa�ova�� v OS. Metoda m��ení teploty výstupního potrubí 

z odpa�ova�e se m�že jevit jist�jší, ale p�i p�epnutí na druhou sekci odpa�ova�� není 

zcela jisté, že je tato sekce již zcela bez námrazy. P�íhodné atmosférické podmínky 
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mohou zp�sobit, že námraza vydrží do jeho další �innosti i p�es to, že jím proudí oh�átý 

plyn. 

Kombinace obou výše popsaných metod by mohla být dalším �ešením. Jedin� 

praktické zavedení uvedených metod m�že ukázat, která z metod bude mít své 

opodstatn�ní a p�inese žádané výsledky. 

6.8 Popis funkce vybraných armatur 

6.8.1 Regulátor PCV 

Jedním z nejd�ležit�jších proces� OS je udržování p�etlaku v zásobníku. Tento 

p�etlak, jak již bylo popsáno v kapitole 4.1.2, je zajiš�ován t�ícestným regulátorem tlaku 

PCV. Na obrázku �. 14 je nazna�en �ez regulátorem Samson typ 2357-3 [16]. 

Pracovním vstupem regulátoru je hrdlo A. V p�ípad�, že na tomto vstupu není p�ekro�en 

p�etlak, jehož hodnota je nastavena šroubem ve spodní �ásti ventilu, proudí médium 

z hrdla A ve sm�ru k hrdlu B, zásobník se tedy dotlakovává. Cesta do hrdla C je 

uzav�ena tlakovou zátkou. P�i dosažení nastaveného p�etlaku a jeho dalším zvýšení o 

p�ibližn� 0,5 bar se cesta z hrdla A uzav�e a otev�e se cesta z hrdla B do hrdla C, což je 

v našem p�ípad� cesta pro odtlakování zásobníku. Konkrétn� se otev�e trubkovitá zátka 

a tlak plynu se uvol�uje vnit�ní �ástí trubkovité zátky k hrdlu C. P�i poklesu p�etlaku u 

hrdla A pod nastavenou hodnotu se op�t otev�e cesta z hrdla A do hrdla B. Hodnota 

p�etlaku je nastavena tlakem pružiny na sedlo uvnit� regulátoru (trubkovitou zátku) a 

jak již bylo výše popsáno, lze ji v mezích daných typem regulátoru nastavovat.  

Obrázek 14 – �ez regulátorem tlaku 
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6.8.2 Pojistný ventil 

Pojistný ventil je nej�ast�ji se vyskytující prvek v OS. Chrání jak samotné 

zásobníky proti nár�stu tlaku nad povolenou mez, tak i samotné �ásti potrubí proti 

nár�stu tlaku odpa�ením kapaliny mezi dv�ma uzav�enými ventily. Na obrázku �. 15 je 

nazna�en �ez vlnovcovým rohovým pojistným ventilem Herose typ 06800 [17]. Ventil 

se skrze vstupní hrdlo p�ipojí k potrubí, které má jistit. Na výstupní hrdlo se osadí již 

pouze kousek trubky s kolenem – plyn je odfouknut do volného prostoru. Tlak na 

vstupu ventilu p�sobí na talí�, který je p�es vlnovec a dále vlnovcový h�ídel tla�en 

pružinou do sedla. Typem pružiny je dán otevírací p�etlak pojistného ventilu. Tento 

p�etlak je již nastaven výrobcem ventilu a nelze jej p�i provozu m�nit. 

Obrázek 15 – �ez pojistným ventilem 
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7 Záv�r 

Cílem této bakalá�ské práce bylo popsat technologii, provoz a automatizované 

�ásti konkrétní odpa�ovací stanice dusíku a na základ� t�chto rozbor� navrhnout n�jaké 

zlepšení. Na za�átku práce jsem se zmínil o vlastnostech dusíku obecn� a o možnostech 

jeho využití v r�zných odv�tvích pr�myslu. Nastínil jsem zp�soby, jakým lze dusík 

uchovávat u koncového spot�ebitele a to jak v kapalném, tak i v plynném stavu. Poté 

jsem se soust�edil už na samotnou odpa�ovací stanici. Tu jsem roz�lenil na n�kolik 

�ástí, které následn� podrobn�ji popisuji. V dalších kapitolách uvádím, jak funguje OS 

v b�žném provozu, které armatury mají vliv na chod stanice, jakým zp�sobem se 

provádí údržba OS a jaké mohou být nej�ast�jší poruchové stavy. V kapitole 6 jsem 

provedl shrnutí automatizovaných proces� a monitorovaných hodnot. Krom� popisu 

vybraných armatur jsem se zde také pokusil navrhnout �ešení pro eliminaci 

poruchových stav� a vylepšení metody �asového p�epínání odpa�ova��. Návrh na 

automatické p�epínání spo�íval v zohledn�ní aktuálního stavu odpa�ova�� p�ed pouhým 

nastavením �asového intervalu. 

Proces automatizace je nutnou sou�ástí každé pr�myslové výroby. P�ináší nejen 

zefektivn�ní práce, ale eliminuje i p�ítomnost �lov�ka v místech, která jsou pro n�j 

riziková. OS je i p�es to, že se jedná o stavbu na samostatném základu s mnoha 

komponenty, bezobslužným provozem. Její chod je celý �ízen prvky nastavenými na 

žádané hodnoty. Ob�asná p�ítomnost obsluhy je nutná pouze pro kontrolní �innost. U 

této obsluhy jsou však kladeny vyšší nároky na její odbornost, která musí být 

v pravidelných intervalech prokazateln� proškolována a p�ezkušována revizním 

technikem.  

OS je navržena tak, že z�stává funk�ní i p�í výpadku elektrického proudu. 

V takovém p�ípad� je však ob�asná p�ítomnost obsluhy nutná pro p�epínání soustav 

odpa�ova��.  

Z hlediska provozu OS je na zvážení managementu podniku, zda se vyplatí stanici 

vlastnit �i si jí pronajmout. Výhodou v p�ípad� pronájmu takového za�ízení je pro 

zákazníka skute�nost, že mu odpadnou starosti s pravidelnou reziví a údržbou za�ízení, 

nebo� tu by si zajiš�oval majitel za�ízení. Firmy zajiš�ující dodávku technologie mají již 

pat�i�né zkušenosti a podle velikosti spot�eby požadovaného média navrhnou 

zákazníkovi optimální �ešení.  
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Seznam použitých symbol� a zkratek 

OS  Odpa�ovací stanice 

PCV  Pressure control valve (regulátor tlaku regulující tlak v zásobníku) 

PSV  Pressure safety valve (pojistný ventil) 

PSE  Pressure safety equipment (pojistná membrána) 
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