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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Ve své práci se zabývám využitím PLC techniky (Siemens S7) při zpracování, 

skladování a expedici kapalného CO2. Konkrétně se jedná o středisko firmy Linde Gas a.s. 

se sídlem v Litvínově. 

Zaměřuji se na tyto 3 hlavní části: 

Typy PLC, komunikaci mezi jednotlivými PLC, použití vizualizačního SW (IFix) a 

typy I/O signálů. 

Využití regulačních obvodů při zpracování na kapalný CO2, kde jsem navrhnul 

vlečný regulátor pro řízení výkonu kompresorů.  Tímto vlečným regulátorem by mělo dojít 

k úspoře elektrické energie a také ke zvýšení produkce, jelikož výkon kompresorů bude 

automaticky reagovat na změnu tlaku a množství surového CO2 na vstupu. 

Popis sekvence tankování autocisteren – vypracoval jsem  CPM diagram a Gant 

diagram, z nichž mohly vyplynout možné časové úspory. 

 

Klíčová slova: PLC, Siemens, komunikace, regulátor, sekvence 

 

 

SUMMARY OF THE BACHELOR THESIS 

In my Thesis I am pointing at usage of PLC technics (Siemens S7) by process, 

storage and expedition of liquid CO2. Particulary it means centre of Linde Gas a.s. 

company based in Litvínov. 

I am focusing on this 3 main parts: 

Types of PLC, communication between each PLCs, usage of visulation SW (IFix) 

and types of I/O signals. 

Usage of regulation circuits while processing into liquid CO2, in which I designed 

cascade regulator for controling performance of compressors. This cascade regulator 

should lead to electric energy saving and increase of production, because performance of 

compressors will react in automatic to change pressure and amount CO2 on input 

Subscription of the cartank loading sequence – I made CPM diagram and Gant 

diagram, which should produce time reserve of. 

 

Keywords: PLC, Siemens, communication, regulator, sequence 
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 Seznam použitých symbolů a zkratek  
 
AI   Analogový vstup  (Analog input)    

Al2O3   Oxid hlinitý – katalyzátor 

AO   Analogový výstup  (Analog output) 

BTX   Benzen, Toluen, Xylen 

CO2    Oxid uhličitý 

CO   Oxid uhelnatý 

CPM   Metoda kritické cesty  (Critical path Method) 

CPU   Centr. procesorová jednotka (Central processing unit) 

H2O   Voda 

HGF   Hornicko-geologická fakulta 

DI   Digitální vstup  (digital input) 

DO   Digitální výstup  (digital output) 

HW   Fyzické vybavení PC  (Hardware) 

I/O   Vstup/výstup   (Input / Output) 

LCO2    Kapalný oxid uhličitý 

NH3   Čpavek   (Amoniak) 

PID   Regulátor s proporcionální, integrační a derivační složkou 

PLC   Programovatelný automat  (Programmable logic controller) 

POX   Parciální oxidace ropných zbytků 

PV   Měřená hodnota  (Process value) 

SI   Sériová komunikace  (Serial interface) 

SP   Nastavená hodnota  (Set point) 

SW   Programové vybavení  (Software) 

VPC   Vážení a plnění cisteren 

VŠB-TUO  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
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1 Úvod 

Cílem této práce je popsat proces úpravy plynného CO2 na kapalný, jeho pozdější 

skladování a expedici, zmíním se také o systému vyhodnocení kvality. 

Práce je zaměřena na použití řídích PLC systémů (konkrétně SIEMENS SIMATIC 

S7). Popíši, jak typy vstupních a výstupních signálů, tak i komunikaci mezi jednotlivými 

PLC. Představím také nasazený vizualizační systém IFix 

Dále se budu zabývat popisem a využitím regulací. Sám jsem navrhnul vlečnou 

regulaci, která mění výkon výrobních kompresorů dle vstupního tlaku plynného CO2 

(množství plynu). Tím by mělo dojít ke zvýšení produkce i úspoře elektrické energie. 

Představím návrh algoritmu pro PLC a návrh změny obrazovky ve vizualizačním SW. Na 

obrázku (Obrázek 1) je vidět původní přehledové schéma kompresorů s odběrem 

elektrické energie. 

 

Obrázek 1 – Původní přehledové schéma kompresorů ve vizualizaci 

V další části se zaměřím na sekvenci tankování autocisteren. Představím systém 

plnění a vážení cisteren, vytvořím podrobný popis sekvence plnění, zpracuji CPM a GANT 

diagram, z kterých by eventuelně měly být patrné časové rezervy při plnění autocisteren.  
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2 Popis zpracování a expedice LCO2 

Firma Linde Gas a.s. v areálu závodu Unipetrol vlastní výrobnu kapalného oxidu 

uhličitého. Ten se využívá zejména v potravinářském a chemickém průmyslu, ale i ve 

zdravotnictví. Časté je i zpracování do podoby tzv. suchého ledu. 

2.1 Vznik a čištění CO2 

CO2 vzniká v UNIPETROLU z Parciální oxidace ropných zbytků (POX), ke kterým 

se ve formě přehřáté páry přidá voda a kyslík. Reakcí vzniká vodík (H2) a oxid uhelnatý 

(CO). Tato směs se nazývá syntézní plyn. CO2 v plynné podobě vznikne dalším přidáním 

páry do proudu plynu při konverzi na katalyzátorech (Al2O3).  V nich CO reaguje s vodou 

a  mění se na CO2 a H2. Vodík využívá UNIPETROL k hydrogenaci vyšších uhlovodíků 

zbylých po destilaci ropy. Oxid uhličitý je pouze vedlejším, pro UNIPETROL 

nepotřebným, produktem. 

Plynný oxid uhličitý (99,5%) je do výrobny Linde Gas a.s. poté dopravován více než 

1km dlouhým potrubím, kde jsou průběžně po celé délce umístěny odlučovače vody. Při 

zkapalňování a úpravě se CO2  musí nejdříve vyčistit od nepotřebných příměsí, poté 

zchladit  a stlačit pod kritický bod, čímž dojde ke zkapalnění. Kompletní proudové schéma 

úpravy plynného CO2 na LCO2 přikládám v příloze č.1.  

 

Obrázek 2 – Vstup CO2 + Adsorbéry ve vizualizaci  



Tomáš Bednařík: Řídící systém při zpracování CO2 

2009  3   

První fází čištění jsou Adsorbéry (Obrázek 2). naplněné aktivním uhlím. V nich 

dochází k zachycení sirných sloučenin. Dále plyn prochází vodní pračkou, kde jsou dva 

vodní okruhy. V nejvyšší části dochází k nastřikování čerstvé vody, v cca. půli pračky je 

nastřikována cirkulační voda. Tímto procesem se z plynného CO2 vypírá methanol. 

Za pračkou dochází k prvnímu chlazení pomocí NH3 předchladiče. Hned za ním 

následuje další odlučovač vody.  

2.2 Chlazení a stlačení CO2 

Za odlučovačem vody následují dva kusy dvoustupňových a šroubových kompresorů, 

které vyrobila firma Mycom (Obrázek 3). Zde je z původního tlaku cca. 2 Bary plyn 

v prvním stupni stlačen na 5,5-6 Barů,  za druhým stupněm až na 20 Barů. 

Výkon kompresorů se řídí regulátorem, který ovládá tlak na výstupu prvního stupně. 

V další části této práce popíšu podrobněji právě tuto regulaci včetně její alternativní změny 

na vlečný regulátor. Regulátor druhého stupně kompresoru je vždy otevřen na 100%. 

 

Obrázek 3 - Kompresory CO2 ve vizualizaci 

Po stlačení dochází znovu k ochlazení plynu, a to pomocí vodního chladiče ze 70st.C. 

na 50st.C. a dalšího čpavkového výměníku z 50st.C. na 8st.C. Nízká teplota je důležitá ke 

kvalitnímu odloučení vody. Když je plyn zchlazen, tak proudí do Sušičů, v kterých se 



Tomáš Bednařík: Řídící systém při zpracování CO2 

2009  4   

zachytává zbytkové množství vody. Jeden ze dvou Sušičů (Obrázek 4), je vždy aktivní a 

druhý je buď regenerován, a nebo připraven jako záloha. K výměně aktivního sušiče 

dochází buď po 24 hodinách provozu, či dle nastaveného množství vysušeného plynu, 

které proteklo skrz aktivní sušič. Každá regenerace od odtlakování, přes vyhřátí, vysušení, 

zchlazení a natlakování trvá přibližně 7 hodin. K vyhřátí sušičů a jeho náplně  se používá 

dmychadlo, které ženě ohřátý vzduch z elektrického vytápění do sušičů.  

Za Sušiči následují Konečné filtrů, jež jsou nasypány opět aktivním uhlím. 

V konečných filtrech dochází k odloučení aromatických látek. Toto aktivní uhlí má menší 

zrnitost, přičemž je navíc oproti uhlí ve vstupních adsorbérech syceno jodidem draselným. 

Následuje zchlazení ve čpavkovém kondenzátoru, kde se pomocí výkonu čpavkových 

kompresorů, a tím pádem i množství čpavku v této tlakové nádobě stabilní, řídí tlak a s ním 

související teplota CO2.  

 

Obrázek 4 – Sušiče ve vizualizaci 

Za kondenzátorem je destilační kolona. V ní již dochází k přeměně plynu na kapalinu 

odloučením vzdušných plynů. Za destilační kolonou je umístěn čpavkový výměník a 

kapalina z něj pomocí dávkovacích čerpadel, které jsou řízeny frekvenčními měniči, proudí 

do skladovacích nádrží N1 – N4. 
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2.3 Skladování CO2 

V současné době jsou používány 4 skladovací nádrže. Válcové nádrže N1 a N2 

(Obrázek 5) o kapacitě 130tun, které byly vyrobeny v roce 1972 a z nichž každá se skládá 

ze dvou stojatých, samostatně stojících a propojených nádob. 

 

Obrázek 5 - Nádrže N1 a N2 

Kulové nádrže N3 a N4 jsou novější a byly uvedeny do provozu v roce 1989. Obě 

nádrže mají kapacitu 415 tun, z čehož vyplývá, že lze dohromady skladovat 1090tun, což 

je při průměrné výrobě 400t/den zásoba za 2 a ¾ dne. Dříve zde byla využívána ještě další 

nádoba N5, která se stejně jako N1 a N2 skládala ze dvou válcovitých, samostatně stojících 

a propojených nádob, která měla kapacitu 85 tun. Z důvodu bezpečnosti však slouží nyní 

pouze jako zásobník pro zpětné plyny z autocisteren. 

2.4 Vodní a čpavkový okruh 

Do části pro zpracování CO2 patří také čpavkový okruh a dva vodní okruhy (Obrázek 

6). Čpavkový okruh obsahuje kromě výměníků tepla mezi čpavkem a CO2 také zásobníky 

čpavku a dva kompresory MYCOM pro stlačení čpavku.  

První vodní okruh je uzavřený. V něm cirkuluje voda s glykolem pomocí 3 (1 

pracovní, 2 záložní) čerpadel, které ženou vodu do vodních tepelných výměníků. Glykol je 

do vody přidán jako ochrana proti zamrznutí při poklesu teplot do minusových hodnot. 
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Náplně čpavkového a uzavřeného vodního okruhu jsou chlazeny v chladících věžích 

Evapco. Do chladících věží je nastřikována voda z druhého - otevřeného vodního okruhu, 

opět pomocí 3 čerpadel, přičemž páry jsou odsávány pomocí dvourychlostních ventilátorů. 

Ventilátor chladící věže pro uzavřený vodní okruh je řízen dle teploty vody v uzavřeném 

okruhu za chladící věží. Ventilátory chladících věží pro čpavkový okruh fungují 

v závislosti na tlaku čpavku v kompresorech. Z hlediska elektrické energie by bylo nejlepší 

držet tlak čpavku na co nejnižších hodnotách. To by však způsobilo problémy ve 

čpavkovém okruhu. Čpavek by při příliš nízkém tlaku nebyl vytlačen zpět do okruhu ze 

skladovací - usazovací nádrže. Proto je výsledná hodnota pro řízení ventilátorů 

kompromisem vyhovujícím oběma podmínkám. 

 

Obrázek 6 – Vodní chladící okruhy + chladící věže ve vizualizaci 

2.5 Expedice a analytika CO2 

U skladovacích nádrží se nachází 4 plnící místa. Z nich TKW1, TKW3 a TKW4 jsou 

plně automatizovány. Tyto plnící místa ovládá  řídící systém Siemens Simatic S7. Přes 

grafické rozhraní Control Web mohou operátoři z centrálního velínu provozovat plnění 

buď v automatickém provozu, nebo v manuálním režimu, otevírat jednotlivé ventily či 

pouštět čerpadla. Celkově se systém plnění cisteren nazývá VPC (Obrázek 7). 
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Obrázek 7 - Systém VPC 

Mimo Siemens Simatic S7 a prostředí Control Web na řídícím PC Serveru obsahuje  

celek VPC autováhu, čtečku magnetických karet a PC s dotykovou obrazovkou pro 

přihlášení řidičů cisteren k plnění (Obrázek 8).  

 

Obrázek 8 - Touchscreen 

V systému VPC je také vedena databáze s evidencí všech naplněných cisteren a 

provedených analýz, která je provedena pomocí programu Access.  
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Posledním z okruhu řídících systémů je analyzační část (Obrázek 9), kterou se 

provádí kontrola parametrů LCO2. Ověřuje se jak kvalita produktu ve skladovacích 

nádržích a za destilační kolonou  tak i  nežádoucí látky v naplněných autocisternách.   

 

Obrázek 9 - Analyzační přístroje 

Měření kvality lze spustit automaticky nebo manuálně (Obrázek 10). Automat spouští 

kontrolu vyráběného produktu každé 4  hodiny a také když systém VPC požádá o analýzu 

kvality v cisterně, manuálně se spouští analýza v nádržích N1 - N4 vždy po jejich naplnění. 

 

Obrázek 10 - Ovládání analytiky 
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2.6 Centrální velín 

Celá výrobna je ovládána i sledována v nepřetržitém provozu 24 hodin denně 

z centrálního velínu (Obrázek 11). Zde jsou umístěny PC jak pro ovládání výrobní části, 

tak i PC pro řízení a dozor nad plněním autocisteren systému VPC.  

 

Obrázek 11 - Centrální velín 

V počítačích pro ovládání výrobní části  lze například sledovat trendy 

historizovaných dat za 8 měsíců zpětně. 

Kromě výrobních počítačů je zde umístěn klientský PC systému VPC, kde lze 

programem vytvořeným ve prostředí Visual Basic řídit průběh plnění a také v programu 

Access nalézt databázi naplněných cisteren 

Mimo tyto počítače jsou na velínu umístěny například tiskárny pro dálkové tisky 

s příkazy jízd řidičů autocisteren nebo monitorovací systém s 1 otočnou kamerou a 5 

statickými kamerami.  
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3 Přehled PLC pro zpracování LCO2 

Pro část zpracování CO2 je zde nasazen SIEMENS SIMATIC S7 – 400 s CPU 416-2 

(Obrázek 12). Pomocí tohoto PLC ovládáme, sledujeme a zpracováváme CO2 od prvních 

adsorbérů až po tlak, teplotu a množství CO2 ve skladovacích nádržích. 

 

Obrázek 12 - PLC SIMATIC S7 - zpracování CO2 

Na něj navazuje vizualizační systém IFix, který komunikuje s PLC přes Ethernet 

síťového spojení. Systém IFix v3.5 od firmy FANUC pracuje na dvou skoro rovnocenných 

PC. Rozdíl mezi nimi spočívá pouze v tom, že v PC1 je dodán HW klíč, který umožňuje 

přístup k SW vybavení pro programování (editace databáze, tvorba vizualizačního SW, 

zadání položek do historie atd…). Používaným SW je například pro tvorbu snímků 

Intellution IFix workspace, pro tvorbu databáze pointů Databáze manager. Oba pracují na 

základě programu Visual Basic. Systémem pro zpracování LCO2 se budu zabývat 

v kapitole 3.1 začínající na stránce 11.      

Druhou částí, kterou se zabývá kapitola 3.3 se začátkem na stránce 16, je expedice 

CO2. Ta se souhrnně nazývá VPC a především ji ovládá SIEMENS SIMATIC S7 s CPU 

313C-2DP. Vizualizace a ovládání jsou zhotoveny pomocí programu Control Web, kde na 

Serveru běží řídící aplikace a na klientském PC lze ovládat ventily a čerpadla a také 

sledovat průběh plnění. Databáze naplněných cisteren, která je tvořena v programu 
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Microsoft Access, je opět uložena na Serveru a znovu na klientském PC lze s databází 

pracovat.  

V úseku analýzy CO2 pracuje SIEMENS SIMATIC S7 s CPU 412-3 (Obrázek 13), 

který ovládá a zajišťuje spolupráci všech přístrojů potřebných k zjištění kvality CO2. 

Systém pro analytiku kvality CO2 je popsán v kapitole 3.2 s počátkem na straně 15. 

 

Obrázek 13 - PLC SIMATIC - analýza kvality CO2 

3.1 Řídící systém zpracování LCO2 

Zpracování CO2 na LCO2 je vlastně základním procesem výrobny. Mezi 

nejdůležitější části lze zařadit hlídání parametrů vstupního CO2 (tlak, teplota, kvalita, 

množství nežádoucích příměsí), regulaci výkonu výrobních kompresorů, regulaci tlaku 

CO2 ve výparníku (tím pádem i teplotu). Neméně důležitou částí jsou například skladovací 

nádrže. 

3.1.1 Napájení, typy I/O a komunikačních karet 

Část zpracování (čištění, stlačení a zchlazení) CO2 řídí automat PLC SIEMENS 

SIMATIC S7 – 400 s CPU 416-2.  

Hlavní i tři expanzní racky jsou napájeny zdrojem Siemens Sitop power 10, který má 

vstup AC 120/230V. 

Napájení I/O signálů je provedeno pomocí 3 kusů zdrojů AXIMA s výstupem 

DC24V/3A. Tyto napájecí zdroje nahradily dřívější 3 zdroje Siemens Sitop  power 30 
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(výstup DC24V/30A). Každý z těchto zdrojů původně napájel „svůj“ okruh I/O signálů. U 

těchto Sitop zdrojů docházelo k častým poruchám a tím i výpadkům provozu, což vedlo 

k nutnosti jejich výměny. Ze zdrojů byly také zavedeny signály PORUCHA do PLC, které 

v případě výpadku ihned nahlásí poruchu. Současně s výměnou napájecích zdrojů došlo 

také k propojení jejich výstupů pomocí diod, čímž jsme zamezili vypadávání jednotlivých 

okruhů. Diody zajistí to, že napájecí napětí proudí pouze jedním směrem, všechny  3 

zdroje jsou si rovnocenné a při výpadku jednoho z nich postačí napájení dalších dvou pro 

bezproblémové fungování výroby, přičemž lze nefunkční zdroj bez výpadku napájení 

vyměnit. 

 V samotném PLC pomocí 3 expanzních racků pracuje 7 karet digitálních vstupů DI 

po 32 signálech, 8 modulů digitálních výstupů DO s 32 signály na každé z karet, 26 

modulů analogových vstupů AI (převážně se signály 4-20mA) po 8 vstupech a 4 karty 

analogových výstupů AO s 8 signály na každé kartě. 

Toto PLC také komunikuje pomocí Ethernet sítě s 2 počítači pro ovládání a 

vizualizaci. Ty jsou fyzicky umístěny v centrálním velíně a je na nich nasazen systém IFix. 

V PLC je pro tuto komunikaci využita karta CP 443-1. O této komunikaci se podrobněji 

zmiňuji v další kapitole. 

Dalším typem komunikace, který náleží k tomuto PLC, je Sériová komunikace SI. 

Tou se zabývá kapitola 3.4 na stránce 17. Sériovou komunikaci zajišťuje modul CP 443-2, 

který využívá program k zasílání aktuálních dat do systému VPC. 

3.1.2 Komunikace s vizualizačním systémem IFix 

Komunikace probíhá přes síť Ethernet. Na straně PLC je vložena karta CP 443-1, 

která komunikaci obhospodařuje. Kabel vede do velínu, kde je síťový prvek SWITCH – 

typ HP procurve switch 408, z kterého vedou další kabely k oběma řídícím PC (Obrázek 

14). V každém z nich je vložena klasická PCI síťová karta. 

 

Obrázek 14 - Komunikace výrobní PLC - PC1 a PC2 
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V PC je nahrán program Siemens Industrial Ethernet Driver Configuration V6.5, 

v němž je komunikace nadefinována a který komunikaci řídí. V programu  IFix Database 

manager je nadefinováno přes 9.500 pointů, které slouží k vizualizaci a komunikaci 

jednotlivých položek systému. 

3.1.3 Popis systému IFix 

Balíček IFix programu obsahuje tyto následující nástroje pro konfiguraci 

vizualizačního a ovládacího prostředí: 

• Siemens Industrial Ethernet Driver Configuration – prostředí pro definici 

komunikace s nadřazeným PLC 

• Intellution IFix Workspace – program pro tvorbu vizualizace, např.: Obrázek 15 a 

Obrázek 16 

• Key Macro editor – SW pro tvorbu klíčových maker 

• Database manager – program pro konfiguraci databáze pointů 

• Historical assign – SW užívaný k definici historizovaných pointů 

• System configuration utility – prostředí pro nastavení cest a adresářů, priorit alarmů a 

síťových spojení se záložním PC 

• Security configuration utility – program pro zadání uživatelských práv 

 

Obrázek 15 - Schéma Destilační kolony ve vizualizaci 
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3.1.4 Popis rozvržení oken ve vizualizaci 

Jak je vidět z následujícího obrázku (Obrázek 16) tak v levé a střední horní části okna 

se nachází výpis momentálně aktuálních alarmů, kde jsou ve sloupcích uvedeny tyto 

hodnoty: kvitace, čas, jméno a popis pointu, area a alarm status.  

V pravé horní části se nachází ikony klíče pro volbu uživatele, indikace jména 

uživatele a uživatelských práv pomocí 5 signalizačních semaforů, zobrazení aktuálního 

data a času, ikona pro přístup ke konfiguraci uživatelských práv, tlačítko na ukončení 

programu, výběr jazyka a tlačítko pro vyvolání schéma s celkovým přehledem výrobny. 

Pod horní částí je část s ikonami voleb výrobních schémat a tlačítek pro spuštění, 

odstavení či přepnutí do jiného režimu výroby, resetu a kvitace alarmu. Lze zvolit 

jakékoliv výrobní schéma, trendy, historii alarmů a přehled nastavených set pointů. 

Ostatní část obrazovky již vyplňuje samotné schéma výrobní části. Například v části 

nádrže (Obrázek 16) lze vidět tlaky, teploty a množství CO2 ve výrobních nádržích N1 - 

N4, tlakové nádrži pro zpětné odplyny a záložní nádrži N5. Lze také navolit režim 

jednotlivých nádrží – plnění, blokování, vyprazdňování. Aktuální nádrž pro plnění je 

indikována zeleným kolečkem, záložní žlutým. Obrázek ještě obsahuje regulátory tlaku 

v nádržích, které při zvýšení tlaku odpouštějí přebytečný plyn zpět do výroby, kde se 

znovu mění na LCO2.  

 

Obrázek 16 - Schéma nádrží ve vizualizaci 
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3.2 Řídící systém pro analytiku kvality CO2 

Úsek analýzy kvality CO2 pracuje nezávisle na ostatních částech výrobny. Pokud 

dojde k výpadku výrobní části či celku VPC, tak systém hlídání kvality bude pracovat bez 

problémů dále. Systém má navíc zálohováno pomocí UPS napájení, protože některé 

z přístrojů jsou citlivé k výpadkům či poklesům napájení. 

3.2.1 Typ PLC, přehled I/O signálů 

Tuto část výrobny řídí automat SIEMENS SIMATIC S7 s procesorem 412-3 

(Obrázek 13). Na něj je připojeno 8 expanzních racků pomocí PROFIBUS spojení, které 

obsahují celkem 96xDI signálů, stejný počet DO signálů a 6 analogových vstupů 4 – 20 

mA. 

3.2.2 Popis spolupracujících přístrojů 

Pro urychlení odbavení plněných cisteren byly přístroje z původně jednoho okruhu 

analyzačních přístrojů rozšířeny na okruhy dva. Každý z okruhů je zodpovědný za 2 

skladovací nádrže a také společně za analýzu právě plněných autocisteren.  

Prvním z přístrojů v obou okruzích je hmotnostní spektrometr CO2 – SENSE 

(Obrázek 9), který indikuje celkem 22 látek, mezi nimiž jsou nejdůležitější methanol, 

kyslík, uhlovodíky, aromáty a BTX. Další dvojicí je Ultramat pro měření CO a CO2. Tyto 

přístroje jsou produktem firmy Siemens. Poslední jsou přístroje Ametek, které měří vlhkost 

(H2O) ve výsledném LCO2. 

 

Obrázek 17 - Spojení PROFIBUS - část Analýza 

K ovládání těchto přístrojů se využívá buď operační panel, kde lze zadat časová 

schémata automatických analýz, proplachů a kalibrací přístrojů, nebo dva kusy ovládacích 

počítačů (Obrázek 10), kde je nahrán SW ACP for WINDOWS pro kalibraci hmotnostního 
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spektrometru a také SW 3050 Ametek Configurator pro obsluhu přístrojů Ametek. Tyto 

přístroje jsou opět připojeny pomocí PROFIBUS spojení do řídícího PLC, jak lze vidět na 

obrázku (Obrázek 17). 

3.3 Řídící systém VPC 

Zkratka VPC znamená Vážení a plnění cisteren, čímž je řečen hlavní záměr tohoto 

systému. Pomocí VPC se sleduje a ovládá část výrobny od autováhy, přes plnící místa 

TKW1, TKW3 a TKW4, průběh plnící sekvence, spolupráce přes SI komunikaci s PLC 

pro analytiku a výrobu, až po konečné vážení naplněné autocisterny a výdej váženek a 

certifikátů kvality. Podrobněji se tankovací sekvencí a průběhem plnění zabývám 

v kapitole 5, která začíná na stránce 23. 

3.3.1 Typ PLC, přehled I/O signálů, komunikace 

Úsek VPC je řízen automatem SIEMENS SIMATIC S7 s procesorem 313C-2DP. 

Ten je pomocí komunikace PROFIBUS spojen se Serverem, kde je nainstalován pro 

ovládání a vizualizaci program Control Web a k evidenci naplněných autocisteren databáze 

na základě Microsoft Access. Kromě Serveru lze k ovládání a sledování aplikace Control 

Web využít také PC umístěný v centrálním velínu. Na něm lze kontrolovat i databázi 

naplněných cisteren a výsledků jim přiřazených analýz.  

K PLC jsou přes PROFIBUS připojeny také 3 expanzní racky ET200S, ke kterým je 

připojeno celkem 18 analogových vstupů 4-20mA, 4 analogové výstupy, 68 DI a 34 DO 

signálů. Dalším zařízením na PROFIBUS je autováha, jež snímá aktuální váhu a kterou 

systém VPC vyhodnocuje. Klientský počítač na centrálním velínu i PC k Touch panelu a 

čtečce magnetických karet jsou připojeny sítí Ethernet. Celkové schéma komunikací je 

znázorněno na obrázku (Obrázek 18). 

 

Obrázek 18 - Přehled komunikací VPC 
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3.3.2 Návaznost na evidenci expedovaného CO2 

V Serveru VPC je vedena také databáze všech naplněných cisteren. Jsou v ní uloženy 

veškeré údaje od času a váhy prvního vážení, požadované množství, řidiče, společnosti 

odběratele, SPZ až po čas a hmotnost druhého vážení.  

Je zde vedena i evidence magnetických karet, které jsou rozděleny do dvou skupin: 

karty řidičů a karty cisteren. V údajích náležejícím ke kartám řidičů je zaznamenáno jméno 

a příjmení řidiče, SPZ tahače a hmotnost tahače. SPZ cisterny, datum STK, hmotnost 

prázdné cisterny, jméno odběratele a maximální nosnost jsou přiřazeny v databázi ke 

kartám cisteren. O rozdělení do dvou skupin karet bylo přistoupeno z důvodu možné 

výměny tahačů u některé z cisteren. K těmto případům ovšem dochází zřídka. 

3.4 Propojení PLC systémů, komunikace 

Všechny tři hlavní PLC okruhy výrobny jsou vzájemně propojeny SI komunikací, 

kde jako řídící Master funguje PLC ve VPC systému. Další dvě PLC Siemens Simatic S7 

jsou nadefinovány jako Slave. Master PLC ve VPC posílá do výrobního PLC signály o 

aktuálních stavech ventilů pod nádržemi N1 – N4 a dotazuje se na množství, tlak a teplotu 

kapaliny ve skladovacích  nádržích N1 – N4. Do systému analýzy posílá PLC VPC 

požadavky pouze na start analýz jednotlivých plnících míst, zatímco přijímá aktuální 

hodnoty z měřících přístrojů a po skončení analýzy také konečný každé výsledek analýzy, 

včetně potvrzení digitálním signálem ok / chyba. Přehled SI komunikace mezi systémy 

PLC Siemens Simatic S7 přikládám v obrázku (Obrázek 19). 

 
Obrázek 19 - SI komunikace 
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4 Využití regulací pro výrobu LCO2 

Na výrobně LCO2 je využito, stejně jako v nepřeberné řadě dalších PLC aplikací 

jiných výroben, mnoho regulačních obvodů. Všechny pracují na základě PID regulací. 

Historii vzniku PID regulací popisuji o kapitolu níže v bodu. V další kapitole rozepisuji 

nejdůležitější regulátory výrobny LCO2, přičemž jsem si pro návrh alternativního řešení 

vybral regulaci výkonu výrobních kompresorů, kde ukáži možnost změny na vlečný 

regulátor, popíši jeho algoritmus a odhadnu dopad této změny. 

4.1 Obecná historie vzniku PID regulátorů 

Za počátek éry PID regulátorů (v podobě, jak je známe dnes) lze považovat období 

1915-1940, kdy vznikaly proslulé regulační firmy Bristol, Fisher, Foxboro, Honeywell, 

Leeds & Nortrup a Taylor Instrument. Proporcionálně integrační regulátory však byly v 

průmyslu užívány mnohem dříve. Proporcionální zpětná vazba tvoří základ dobře známého 

odstředivého regulátoru vynalezeného kolem roku 1750, který byl užit pro řízení otáček 

větrného mlýnu. Podobný regulátor řídil též otáčky Wattova parního stroje (1788). Na 

odstředivý regulátor se tehdy pohlíželo jako na jediné zařízení bez rozlišení čidla 

regulované veličiny, ústředního a akčního členu. Následné porozumění významu 

jednotlivých částí tohoto zařízení bylo klíčovým bodem pro jeho další postupné 

vylepšování. Konkrétně oddělení čidla od akčního členu umožnilo vývoj hydraulického 

mechanismu realizujícího proporcionálně-integrační regulátor. [1] 

Regulátor s derivační složkou byl poprvé sestrojen ve společnosti Taylor Instrument 

v roce 1935 (jako pneumatický regulátor). Ačkoliv v té době již existovaly teoretické práce 

analyzující podmínky stability lineární zpětnovazební smyčky, zdá se, že teorie neměla při 

vzniku PID regulátoru podstatný vliv na regulační inženýry pracující v průmyslu.To do 

jisté míry platí dodnes. Přes bouřlivý rozvoj techniky, který umožnil přejít od pneumatické 

implementace na analogovou a poté na současnou mikroprocesorovou technologii, 

zůstávají základní funkční vlastnosti průmyslového regulátoru v podstatě beze změn. 

Zákonem řízení vytrvale zůstává standardní PID algoritmus. Dramatické zvýšení 

výpočetního výkonu mikropočítačů však umožňuje téměř bez omezení vylepšovat zákon 

řízení a doplňovat ho pokročilými funkcemi, jako je filtrace vstupních signálů, dopředná 

vazba, přepínání sad parametrů regulátoru, kvalitní ošetření mezních stavů, bezrázové 
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přepínání režimů a parametrů, automatické nastavování parametrů a dúmyslná diagnostika. 

[1] 

4.2 PID regulace při zpracování CO2 

Prvním z řady důležitých regulátorů při zpracování CO2 je regulátor teploty 

vstupního plynu, kde se pomocí regulačního ventilu řídí množství páry proudící do 

tepelného výměníku. Jako měřená veličina PV je zde definována teplota za tímto parním 

ohřívačem. Tato regulace je využívána pouze v zimním období, kdy je teplota na vstupu 

nedostatečná k optimální funkci vstupním adsorbérů síry. 

Druhým v řadě je regulátor hladiny vody v pračce.  Hlídanou veličinou je vodní 

hladina a akčním členem je dvoustavový ventil na odtoku z pračky. Nástřik čerstvé vody 

do pračky je hlídán pomocí další PID regulace. Zde je nastaven SP průtoku čerstvé vody, 

který mění operátoři dle výsledku měření methanolu a podle aktuální produkce. 

Dalšími jsou regulátory výkonu kompresorů. Operátoři mohou nastavit regulovaný 

tlak na výtlaku prvního stupně kompresorů. Každý z kompresorů má svůj vlastní PID 

regulátor. V kapitole 4.3.1 popíšu podrobněji právě tento regulátor, v kapitole 4.3.2 

popíšu návrh úpravy na vlečný regulátor načež v kapitole 4.3.5 vyhodnotím změny na 

vlečnou regulaci. 

Dalším z důležitých regulátorů je regulace odfuku nežádoucích plynů z destilační 

kolony. Měřenou veličinou je kvalita CO2 a akčním členem regulační ventil. U této 

regulace je dost velkým problémem, že čidlo pro měření kvality je fyzicky umístěno ve 

slepém rameni, čímž dochází ke skokové změně při otevření odfuku a na druhou stranu 

k pomalé indikaci zhoršené kvality při uzavřeném ventilu. 

Ve čpavkovém okruhu jsou dvě regulace. V prvním z nich je hlídána hladina čpavku 

ve čpavkovém kondenzátoru pomocí regulačního ventilu. Druhá regulace se týká 

čpavkových kompresorů, jejichž výkon je řízen dle tlaku plynu v destilační komoře. Opět 

má každý z kompresorů svůj vlastní regulátor, avšak oproti kompresorům CO2 je pouze 

jeden z kompresorů řídící a druhý pracuje neustále na 100 procent. 

4.3 Regulátor výkonu CO2 kompresorů 

Regulace výkonu kompresorů CO2 se týká dvou navzájem nezávislých regulátorů na 

dvou stejných dvoustupňových výrobních kompresorech. Regulátor řídí výtlak prvního 
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stupně kompresorů, přičemž výtlak druhého stupně kompresorů je neustále otevřen na sto 

procent. 

4.3.1 Popis regulátoru v původní podobě 

Měřenou veličinou je střední tlak kompresorů. Akční veličinou jsou solenoidové 

ventily, které řídí tlakem oleje zasunutí šroubovice pro příslušný výkon. Jedná se prakticky 

o dvoustavovou regulaci. V současné době je požadovaný SP volen operátory centrálního 

velínu dle žádané produkce a pokud dojde k poklesu tlaku tak operátoři reagují manuálně 

dle zkušeností. Lze navolit režim AUT (automat), kde si operátor volí SP či režim MAN 

(manual), kde operátor zadá procenta zatížení kompresoru. 

4.3.2 Popis změny na vlečný regulátor 

V této kapitole popíši návrh změny na vlečný regulátor regulátorů středního tlaku 

výrobních (CO2) kompresorů: jedná se o to, že SP bude automaticky hlídán a ovlivněn dle 

tlaku (a tím i dodávaného množství) plynného CO2 na vstupu do vodní pračky. Prakticky 

vytvořím rampu omezenou pro nejvyšší a nejnižší set point regulace dle mezí minimálního 

a maximálního tlaku. Pokud se tlak zvýší nad maximum, tak SP zůstane na nejvyšší možné 

hranici. Naopak pokud tlak na vstupu poklesne pod MIN, SP klesne opět pouze na nejnižší 

dovolenou mez. Mezi těmito hodnotami se SP bude plynule měnit. Operátoři i nadále 

budou moci přepnout regulátor do původního režimu, kde se volí SP v manuálním režimu. 

4.3.3 Algoritmus změny na vlečný regulátor 

 

Obrázek 20 - Algoritmus vlečného regulátoru - část 1 

START 

Zadej: PVmax, PVmin, 
SPmax, SPmin, SP 
CAS / AUT 

Načti PV 

1
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Obrázek 21 - Algoritmus vlečného regulátoru – část 2 

4.3.4 Návrh schéma ve vizualizaci při změně na vlečnou regulaci 

Do schéma pro přehled odběrů elektrické energie jednotlivými kompresory by bylo 

vhodné přidat pole s volbou set pointů SPMax, SPMin, nastavení PVMax, PVmin společně 

s volbou režimu jednotlivých kompresorů CAS nebo AUT. Zároveň by bylo vhodné 
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zobrazit režim regulace obou kompresorů, stejně jako aktuální SP všech kompresorů. 

Návrh nového schéma vizualizace lze vidět níže (Obrázek 22)  

 

Obrázek 22 - Návrh změn ve vizualizaci 

4.3.5 Vyhodnocení změny na vlečný regulátor 

Změna z původního regulátoru, kde se SP nastavoval manuálně, na vlečný regulátor 

má mne tyto zjevné výhody, oproti stávajícímu, klasickému PID regulátoru: 

• Úspora elektrické energie: při poklesu tlaku CO2 na vstupu, kdy je nedostatečné 

množství dodávané suroviny a při kterém neustále kompresory pracují na 100%, protože 

nedokáží vyrovnat požadovaný SP. 

• Zvýšení produkce: při vyšším tlaku a množství CO2 na vstupu kompresory 

automaticky začnou pracovat na vyšší výkon, čímž dojde ke zvýšení výroby i při výkonu 

kompresorů na méně než 100% výkonu. 

• Systém v režimu CAS (CASCADE) hlídá výkon a vstupní tlak namísto operátorů a 

automaticky si ho optimálně upraví dle nastavených parametrů. 

• Lze navolit jak původní režimy regulátoru (AUT či MAN), tak i nový CAS. Bude 

možno mezi nimi bez nejmenších problémů regulátor přepínat a u každého kompresoru 

zvolit jeho režim. Tím bude zajištěna původní funkčnost při sebemenším problému nové 

regulace. 
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5 Plnění a expedice cisteren 

Plnění a expedování naplněných cisteren je nedílnou součástí této výrobny. Řídící 

systémy této části jsem popsal v kapitole 3.3. Nyní se budu zabývat průběhem tankování 

od příjezdu prázdné cisterny na autováhu, až po vytisknutí potřebných dokladů k plné 

cisterně. 

5.1 Popis vážního systému a plnících míst 

Systém je nakonfigurován tak, že řidič po příjezdu s prázdnou cisternou na autováhu 

přiloží k čtečce kartu řidiče a kartu cisterny, zadá požadovanou kvalitu a počet certifikátů 

LCO2 . Systém mu dle navolených parametrů a priorit operátora vybere plnící místo, kam 

řidič s cisternou vzápětí odjede. Řidič potvrdí údaje o cisterně, navoleném množství a 

kvalitě LCO2 na dotykové obrazovce. Ihned po potvrzení se spustí plnící sekvence, kterou 

se v dalších kapitolách budu zabývat. 

 Plnící sekvence skončí druhým vážení již naplněné autocisterny. Řidič se tentokrát 

přiložením karet odhlásí z plnícího programu, sjede z autováhy a dojde si pro potřebné 

doklady, které se mezitím vytiskly na centrálním velínu. 

5.2 Sekvence plnění autocisteren  

Plnící sekvence začíná zaplavováním čerpadla kapalným CO2 na vybraném TKW 

ihned po potvrzení údajů řidičem. Po příjezdu na plnící místo řidič napojí hadice a spustí 

plnění tlačítkem na místním panelu.  

Systém plní autocisternu, na což by měl řidič dohlížet. Po dosažení cca 60% (toto 

množství lze navolit v předvolbách operátorů) naplnění cisterny spustí systém analýzu 

kvality CO2 v cisterně. Naplněné množství LCO2 hlídá průtokoměr čerpaného do cisterny. 

Toto množství je pouze orientační, protože nelze přesně určit množství zpětných odplynů 

z cisterny zpět do výroby.  

Po naplnění cisterny řidič odpojí plnicí hadice, po dokončení analýzy odpojí i 

analyzační hadice. Poté potvrdí tlačítkem ukončení plnění a odjede na autováhu ke 

druhému vážení. Opět přiloží identifikační karty, čímž dojde k odhlášení ze systému a 

ukončení tankovací sekvence 
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5.2.1 Podrobný popis činností v tankovací sekvenci 

V příloze č.2 přikládám podrobný popis jednotlivých kroků tankovací sekvence. Je 

zde tabulka s přehledem doby trvání jednotlivých kroků a také nutné předcházející 

činnosti. Činnosti vykonávané řidičem jsou pouze odhadnuty, záleží na šikovnosti řidiče 

při manipulaci s autem či při připojení hadic. Také čas plnění čerpadlem je nepřesný, 

protože průtok záleží na aktuálním tlaku CO2 v cisterně. 

5.2.2 CPM diagram tankovací sekvence 

Metoda CPM, jak už částečně z překladu (Critical Path Method – metoda kritické 

cesty) vyplývá, slouží k časové analýze prováděných činností. Přispívá k odhalení 

časových rezerv při provádění činností, a tím k optimalizaci doby realizace projektu či 

v tomto případě sekvence. 

Určují se v nich tyto 4 základní parametry: 

• Nejdříve možný začátek činnosti:  říká, že činnost nemůže začít dříve, než 

skončí všechny činnosti před ní. Je zapsán v uzlu před danou činností vlevo dole. 

• Nejdříve možný konec činnosti:  součet nejdříve možného začátku a 

doby trvání. Zapisuje se do uzlu za činnost vlevo dolů. 

• Nejpozději přípustný konec činnosti: udává, kdy nejpozději musí činnost 

skončit, aby nedošlo ke skluzu. Zapisuje se do následujícího uzlu vpravo dolů. 

• Nejpozději přípustný začátek činnosti: udává, kdy nejpozději musí činnost 

začít. Je zapsán v uzlu před činností vpravo dole. 

CPM diagram tankovací sekvence jsem vyhotovil do přílohy č. 3. 

5.2.3 Gant diagram tankovací sekvence, optimalizace 

V Gant diagramu v příloze č.4 jsou časově rozebrány jednotlivé činnosti, je 

vyznačená kritická cesta a také rezervy činností. Je možno zde vyčíst, které činnosti mohou 

probíhat paralelně a zároveň i naopak, které činnosti na sebe musí bezprostředně 

navazovat.  

V uvedeném diagramu je provádění každé činnosti rozvrženo na časové ose. 

Vymezení doby pro realizaci činnosti je vyznačeno X, časová rezerva je vyznačena 

písmenem R. 
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5.3 Zhodnocení tankovací sekvence, rezervy 

Z Gant a CPM diagramu vyplynulo, že v tankovací sekvenci nejsou žádné významné 

rezervy. Jsou zde pouze dva momenty během plnění, kterými by bylo možno plnění 

zrychlit: 

• Zrychlení činností řidiče při přejezdu na plnící místo a při připojování plnících 

hadic 

• Analýzu by bylo možno pustit dříve než při 60%. To však sebou nese riziko 

ohledně oprávněnosti vydání kvalitativních a-testů produktu, kterým byla autocisterna 

naplněna 

Další zrychlení při plnění už by bylo možné pouze při investování peněz např. do 

výkonnějších čerpadel. 
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6 Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem dostal za cíl analyzovat, jak lze techniku PLC využít při 

zpracování a expedici LCO2. Práce měla být strukturována do tří hlavních kapitol: výroba 

kapalného CO2 za použití PLC, využití typického regulačního obvodu v řídícím systému a 

popis sekvence plnění autocisteren. 

V úvodu mé bakalářské práce jsem popsal proces přeměny plynného CO2 na kapalný, 

včetně jeho vyčištění a zbavení všech nežádoucích látek. Zaměřil jsem se zejména na 

využití PLC techniky, která se na tomto provoze používá jak pro výrobní a analyzační 

procesy, tak i při plnění cisteren. Uvedl jsem výčet použitých PLC automatů Siemens 

Simatic S7 a jejich vzájemné vazby a komunikaci. 

V další části jsem se zaměřil na regulační obvody, které jsou nedílnou součástí 

řídících systémů. Navrhnul jsem změnit stávající regulátor pro výkon CO2 kompresorů. Z 

původního klasického regulátoru, kde se řídí pouze výkon kompresorů dle středního tlaku, 

jsem doporučil vytvořit vlečný regulátor v závislosti na množství surového CO2 na vstupu. 

Tím by mělo dojít k efektivnějšímu využití kompresorů, úspoře elektrické energie a také 

k větší produkci. Systém automaticky reaguje na stav, kdy dojde k poklesu vstupního tlaku 

(a tím i množství), na který operátor včas nezareaguje a kdy při této regulaci dojde 

automaticky k omezení výkonu kompresorů. Naopak při vysokém tlaku systém zareaguje 

zvýšeným výkonem. 

V části věnované expedici a tankování cisteren jsem popsal tankování cisteren. 

Vytvořil jsem Gant a CPM diagram, z kterých měly vyplynout případné časové úspory, 

kterých se dalo využít a zrychlit proces plnění cisteren. Z Gant a CPM diagramu vyšlo 

najevo, že zde žádné úspory nejsou. Pro zrychlení plnění cisteren by se dalo pouze využít 

možnosti, že lze dříve spustit analýzu  CO2 v cisterně, čímž by mohlo ideálně dojít ke 

zrychlení o 2 minuty. 

Lze říci, že všechny požadavky ze zadání bakalářské práce byly splněny a cíle bylo 

dosaženo. 
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