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Anotace 
 

K chlazení spotřebičů, jako jsou kondenzační turbíny, napájecí čerpadla, 

parní turbosoustrojí, kotle, výměníkové stanice apod., u kombinované výroby tepla 

a elektrické energie slouží chladící čerpadla, chladící věže a chladící blok. Ty musí 

zajistit požadované množství a kvalitu vody pro chlazení spotřebičů. Vzhledem ke 

svému účelu je tento systém jedním z primárních technologických prvků vodního 

hospodářství výrobny, na kterém závisí celý proces kombinované výroby elektřiny 

a tepla.  

V bakalářské práci se snažím navrhnout zautomatizování technologie 

chlazení pro  hlavní výrobní blok s přihlédnutím na již zavedené standardy 

společnosti United Energy, a.s.  

 

Klíčová slova: Chladící čerpadla, chladící v ěže, chladící blok 

 
Summary 

 

For cooling appliances as a condensing turbines, a steam turbo set, a boilers, 

a junction exchange station etc., for combined production of heat and electric 

energy we use a cooling pumps, a cooling towers and a cooling block. Those have 

to ensure sufficient amount a quality of water for cooling appliances. With regard 

to its purpose, this cooling systém is one of prime technology elements of water 

management with a whole process of combined electric and heat production. 

In the bachelor work I´m trying to suggest an automation of colling technology 

for main production block with a regard to already established norms of company 

United Energy, a.s. 

 

Key words: Cooling pumps, cooling towers, cooling b lock 
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Seznam použitých zkratek a symbol ů: 

µS – mikro Siemens, vodivost 

AI – analogový vstup 

AO – analogový výstup 

CCX 17 – zobrazovaní jednotka nadřazeného řídícího systému TSX micro 

CD – centrální dozorna (operátorské pracoviště v hlavním výr. bloku společnosti) 

CPU – procesor (Central processing unit) 

DI – digitální vstup 

DN – jmenovitá světlost potrubí (přibližný vnitřní průměr potrubí) 

DO – digitální výstup 

Ethernet – typ lokální sítě (sběrnice) 

ChB č.x – chladící blok 

ChČx – chladící čerpadlo 

ChV č.x – chladící věž 

IPxx – stupeň krytí 

kPa – kilopascal, jednotka tlaku 

LCD – displej z tekutých krystalů (Liquid crystal display) 

mA – miliampér (jenotka elektrického proudu) 

ModBus – otevřený protokol pro vzájemnou komunikaci různých zařízení 

MPa – megapascal, jednotka tlaku 

MWe – jednotka elektrického výkonu 

MWt – jednotka tepelného výkonu 

NC – číslicový počítač 

PC – osobní počítač 

PCMCIA – rozšiřující slot 

ppm – počet částic na jeden milion (parts per million) 

RAM – paměť s libovolným přístupem (Random access memory) 

RIO – vzdálené vstupy/výstupy (Remote Input/Output) 

RS458 -> RS323 – převodník mezi průmyslovým rozhraním a rozhraním PC 

ŘJ – řídící jednotka 

ŘS – řídící systém 

TSX 17 – řídící jednotka chladících čerpadel 
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TSX Micro – nadřazená řídící jednotka 

UE – United Energy, a.s. 

UET – United Energy Trading, a.s. 
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1. Úvod 
 

Cílem bakalářské práce je popsat danou technologii chlazení pro spotřebiče k 

tomu určené. Analyzovat nedostatky stávající technologie a navrhnout zlepšení. 

Téma bylo vybráno z důvodu dlouhodobé zamýšlené automatizace 

chladících čerpadel, chladících věží a chladícího bloku. Jelikož u této společnosti 

pracuji, mám možnost blíže se seznámit s daným technologickým celkem. 

Po představení společnosti popisuji stávající technologii a její začlenění do 

technologického procesu. Dále za jakých podmínek je daná technologie 

provozována a jak. V neposlední řadě jsou popsány návrhy na automatizaci a 

zkvalitnění provozu. V závěru bakalářské práce jsou návrhy na vizualizaci 

chladících čerpadel, chladících věží a chladícího bloku. 

Vývoj automatizační techniky prošel mnoha podobami. Od jednoduchých 

mechanických prvků ke složitějším zařízením, známým jako NC (Numerical 

Control = číslicově řízené stroje). U NC se začali uplatňovat elektronické prvky pro 

měření rozměrů, zpracování naměřených signálů atd. S nástupem počítačů byly 

tyto systémy vybaveny číslicovými počítači pro zpracování signálů. Tak vznikly 

systémy CNC (Computer Numerical Control), ty umožňovali větší rozmanitost 

v programování a tím i rychlejší přednastavení stroje na jiný výrobek. Dalším 

stupněm automatizace jsou PVS (Pružné Výrobní Systémy). PVS jsou již řízeny 

nadřazeným počítačem, který je schopen pracovat zcela bez lidské obsluhy. 
 

 
Obr. 1 Velín elektrárny  

 

V dnešní době je automatizace široký obor rozrůstající se do všech odvětví 

lidské činnosti. Ta obvykle představuje komplexní použití řídicích systémů [Obr. 1] 

a dalších komponentů automatizační techniky při zásadním požadavku zajistit 
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vysoký stupeň provozuschopnosti a bezpečnosti řízeného technologického 

zařízení.  

Automatizace výrobního procesu má za následek zvýšení efektivnosti výroby 

a tím snížení nákladů za energie. Při dnešních cenách za energie je toto jeden 

z rozhodujících faktorů. Dalšími výhodami jsou také ekologičtější provoz, snížení 

nákladů na mzdy, konkurenceschopnost. A odpadá lidský faktor, jenž je ve většině 

selhání technologie hlavním činitelem. Z toho je patrné, že firma využívající 

automatizaci výrobního procesu bude ve všech směrech efektivnější než firma bez 

ní. Výhody automatizace jsou více než patrné. 

Velký význam má automatizace v teplárenském a elektrárenském průmyslu, 

kde se ve většině případů pracuje v nepřetržitém provozu. Postupně se 

automatizují kotle, turbogenerátory, výměníkové stanice, apod. Takový druh 

automatizace, jež řídí tepelně technické veličiny (výšky hladin, teploty atd.) 

výrobního procesu a uplatňuje automaty pracující se zpětnou vazbou nazýváme 

“řízení technologických procesů“ [Obr. 2]. 
 

 
Obr. 2 Ukázka vizualizace zautomatizovaného technologického celku 

 

 Právě v teplárenském a elektrárenském průmyslu, by se na automatizaci měl 

brát velký ohled. Ani ne tak k navýšení zisků společnosti, jako k zajištění stability a 

bezpečnosti. K zajištění těchto dvou hledisek slouží chladící technologie. Chladící 
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technologie, ať už teplárny, či elektrárny je jednou z nejrozsáhlejších technologií, 

která zasahuje téměř do všech ostatních technologií výroby. Z tohoto důvodu se 

ve většině případů nedá dostatečně rychle ručně zasáhnout v případě poruchy. 

Proto by se měla u této technologie provést automatizace, pomocí níž by bylo 

možné zamezit poruchovým stavům, nebo proti nim zasáhnout v co nejkratším 

možném čase. 

Automatizace má však i své nevýhody. Mezi největší patří náklady na její 

zrealizování, které se vrátí až v určitém časovém horizontu. Ty se mohou 

pohybovat i v řádu několika milionů, dle jejího rozsahu. Další nevýhodou je také  

vzdálenost mezi obsluhou řídícího systému a řízenou technologií.  
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2. Představení spole čnosti United energy, a.s. 

 
2.1. O spole čnosti 

 

Komořanská elektrárna, největší a nejdůležitější část, současné společnosti 

United Energy, a.s. (UE), je od svého vzniku významným a nezávislým 

producentem tepla a elektrické energie na severu Čech. Teplárna Komořany 

zásobuje teplem města Most, Litvínov, průmyslové objekty a přilehlé obce. 

Dodává teplo pro více jak sto tisíc obyvatel. 

 
2.2. Historie spole čnosti  

 

Komořanská elektrárna se začala stavět již v období 2. světové války v roce 

1943. První kotel a turbogenerátor byly uvedeny do provozu 8 let po zahájení 

výstavby, tedy v roce 1951 [Obr. 3]. Již v 50. letech bylo uvedeno do provozu 5 

kotlů o výkonu 90 tun páry za hodinu a 3 kondenzační turbosoustrojí, každé o 

výkonu 32 MW. Už od počátku byla elektrárna zásobována hnědým uhlím přímo 

ze sousední úpravny. 
 

 
Obr. 3 Fotka z výstavby chladících věží z roku 1950 
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V roce 1955 začala stavba elektrárny Komořany II. Na konci 50. let se 

sloučily komořanská a ervěnická elektrárna, jejíž historie sahá až do roku 1923 a 

která svou výrobní činnost ukončila v roce 1980. Od roku 1967 začala elektrárna 

přijímat podle tehdejších technických možností první opatření na omezení 

znečišťování ovzduší ve svém okolí. Mechanické odlučování popílku měly tehdy 

na starosti tzv. multicyklony. V roce 1963 byl postaven nový teplárenský protitlaký 

stroj TG 8, výměníková stanice, horkovod do Mostu a též 180 – ti metrový komín, 

který zlepšil ovzduší v blízkosti elektrárny. První teplo začalo proudit do Mostu v 

roce 1964. 

V 70. letech jsou k elektrárně přičleněny výtopny v Lounech, Teplicích a 

Bílině (jen do roku 1980). Současně je ve výstavbě další horkovod z Komořan do 

Chomutova (uveden do provozu v roce 1977) a do Litvínova (1978). 

Od roku 1982 začíná převládat teplárenský provoz nad výrobou elektřiny, o 9 

let později se dokonce podle toho mění i název společnosti na teplárnu. V roce 

1992 jsou lokality Chomutov, Jirkov a Klášterec nad Ohří odpojeny od stávajícího 

horkovodu z Komořan a přičleněny k horkovodu z Prunéřova. 

V roce 1993 až 1999 proběhla rekonstrukce kotlů na fluidní spalování s 

přídavkem vápence metodou tzv. retrofitu, z důvodu přísnějších zákonů na 

ochranu ovzduší. Po jejím skončení výrazně klesl dopad činnosti firmy na životní 

prostředí [Obr. 4]. 
 

 
Obr. 4 Pohled na teplárnu Komořany 
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V roce 2000 se mění název na United Energy, a.s. a slučuje výrobu elektrické 

energie a tepla a také rozvody po celých severních Čechách. 

V roce 2005 je založena dceřinná společnost United Energy Trading, a.s. (UET) – 

licencovaný prodejce elektřiny. V prosinci 2006 došlo k rozdělení UE na dvě 

nástupnické společnosti: United Energy právní nástupce, a.s. nadále provozuje 

elektrárnu v Komořanech a navazující rozvody tepla pro Most a Litvínov. A 

Teplárenská, a.s. provozuje primární rozvody tepla na Teplicku a Chomutovsku. 

Od 20. března roku 2009 se opět krátí název na United Energy, a.s. 

 
2.3. Produkty podnikatelské činnosti 

 

Produkty podnikatelské činnosti zahrnují 3 obory, jsou jimi: 
 

� teplo 

� elekt řina  

� vedlejší produkty 
 

Elektrická energie  je vyráběna v teplárně Komořany na 7 turbogenerátorech 

o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 219 MWe. UE v roce 2005 založila 

již zmíněnou 100% dceřinnou společnost UET, prostřednictvím které je realizován 

prodej elektrické energie konečným zákazníkům. 

Zdrojem tepelné energie  je kotelna s deseti kotli, kterou zásobuje hnědým 

uhlím sousední úpravna uhlí, má instalovaný výkon 974 MWt pro výrobu páry. 

Instalovaný výkon strojovny pro výrobu tepla je 486 MWt. Teplem z Komořan jsou 

zásobovány průmyslové areály a města Most a Litvínov. Primární rozvody 

centrálního zásobování teplem (CZT) v majetku společnosti pro tyto lokality měří 

více 77 kilometrů. UE zajišťuje zásobování 35 tisíc bytových jednotek v Mostě a 

Litvínově a dále školských a zdravotnických zařízení, úřadů, obchodů a 

průmyslových podniků. 

Při výrobě tepla a elektrické energie v elektrárně Komořany vznikají vedlejší  

produkty . Původně odpadní látky jsou nyní využity pro výrobu certifikovaných 

výrobků, vhodných pro stavebnictví či k zahlazování důlních děl. Popílek vzniklý 

fluidním spalováním uhlí a zachycený látkovými filtry nebo směs popelovin, tzv. 

aditivovaný granulát je distribuován po železnici nebo nákladními auty. 
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3. Popis stávajícího technologického celku chladící ch 

věží 

 
3.1.  Charakteristika technologického celku chladíc ích věží 

 

Soubor technologického a technického zařízení systému čerpání, úpravy a 

chlazení technologických vod, slouží k zabezpečení potřebné kvality a 

dostatečného množství vody pro chlazení jednotlivých zařízení (např. 

kondenzačních turbín, parních turbosoustrojí, napájecích čerpadel, výměníkové 

stanice, vysokotlakých parních kotlů a jejich podpůrných systémů apod.). 

Hlavními technologickými prvky systému jsou chladící čerpadla, chladící věže 

a chladící blok, příslušné rozvody chladící vody a zařízení pro chemické ošetření 

chladící vody. 

Jedná se o uzavřený chladící okruh. Primárním zdrojem veškeré 

technologické vody, tedy i chladící vody, je průmyslový vodovod Nechranice (PVN 

I a PVN II). 

 
3.2. Rozvod chladící vody 

 

Oteplená voda je přiváděna od spotřebičů (v objektu kotelny a strojovny 

hlavního výrobního bloku) výstupním potrubím chladící vody DN 1 800 do prostoru 

chladících věží [Obr. 5]. Zde jsou z výstupního chladícího řadu odbočky s 

přehradními armaturami pro chladící věže č. 1 až 5 (DN 600) a chladicí blok č. 6 

(DN 1 600). V případě chladícího bloku jsou dále za přehradní armaturou přívody 

oteplené vody pro každou buňku bloku zvlášť a osazeny uzavírací klapkou (DN 

600). 

Oteplená voda vstupuje do chladících systémů chladících věží a chladícího 

bloku, kde se protisměrným prouděním vzduchu ochlazuje. Chladící účinek je 

zvyšován ventilátory. Ochlazená voda se shromažďuje ve vanách chladících věží 

a bloku a odtud je odváděna kolektorem (blok) a potrubími (věže) přes čočkové 

uzávěry do zásobní nádrže (sací jímka). Případný přebytek vody z van uniká 

přepadem do kanalizace. Dojde – li k nečekané ztrátě chladící vody (netěsnost 

potrubí atd.), doplňuje se chladící voda z A řádu (přes redukční stanici surové 
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vody – 250 kPa) nebo z B řádu (z ervěnického řádu – 0,9 MPa). Veškerá voda, 

tedy i chladící je dodávána z přehradní nádrže Nechranice. 
 

 
Obr. 5 Schéma areálu chladících věží 

 
3.3. Sací jímka 

 

Sací jímka je železobetonová nádrž o objemu cca 790 m3. Slouží jako 

zásoba ochlazené vody, kde se voda také chemicky upraví. Do jímky jsou 

přivedeny vstupy ochlazené vody (čočkové uzávěry osazené elektrickými pohony) 

z chladících věží a chladícího bloku. Dále vstupy doplňování surovou vodou z A a 

B řádu a vstup pro dávkování chemikálií. Ze sací jímky vede sání k 6 chladícím 

čerpadlům (2 regulované, 4 neregulované), čerpadlo odluhu a vypouštění sací 

jímky. 

Sací jímka je osazena stavoznakem se snímačem hladiny. Stavoznak je 

určen k přímé kontrole hladiny v sací jímce, snímače hladiny jsou prvky 

automatického systému kontroly a řízení hladiny v jímce (doplňování jímky). 
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Vstup do sací jímky od chladících věží a chladícího bloku je přes čočkové 

uzávěry. Ty jsou opatřeny elektrickými pohony. Panel pro jejich ovládání je 

umístěn ve strojovně čerpací stanice. 

Doplňování z A a B řádu je buď automatické nebo ruční. Na ovládacím 

panelu jsou umístěny jak ovládací, tak signalizační prvky. Regulace je nastavena 

na mez minimální (515 cm) a maximální (525 cm) hladiny. Při poklesu hladiny na 

minimální hodnotu v automatické regulaci signalizuje panel [ Min. hladina - otevřít]. 

Tím se otevře ochozní el. armatura ( A nebo B řád), na panelu se rozsvítí 

signalizace krajní polohy [Otevřeno] a probíhá doplňování. Maximální hodnota 

probíhá obdobným způsobem, jen s tím rozdílem, že se el. armatura zcela uzavře. 

Ruční doplňování je shodné s automatickým, provádí se přepnutím do polohy 

přepínače [Ruč/Aut] do polohy [Ruč] na ovládacím panelu 

 
3.4. Chemické ošet řování chladící vody 

 

Chemické ošetřování chladící vody je důležité zejména z ekonomického 

hlediska. V dobách před používáním chemického ošetření docházelo k zanášení 

trubek generátorů a kondenzátorů turbosoustrojí (TG) mechanickými nečistotami a 

mikrobiálním oživením. To mino jiné zvyšovalo zhoršení přestupu tepla. Což bylo 

příčinou odstavování kondenzátorů cca 1x za 2 – 3 měsíce. 

Provoz dávkovacích zařízení chemického ošetření je automatický. Dávkovací 

čerpadlo č. 1 a 2 je zapínáno a vypínáno podle hodnoty koncentrace přípravku. 

Koncentrace přípravku je měřena kontinuálně. Optimální hodnota koncentrace je 

8. Řídící systém zapne čerpadla při koncentraci 7,8 ppm a vypne při hodnotě 8,2 

ppm. Dávkovací čerpadlo č. 3 je zapínáno a vypínáno impulzy časového spínače 

podle zadaného algoritmu [Tab.1]. Program časového spínače lze zadat podle 

potřeby. 
 

Den Zapnutí čerp. 
[hod]

Vypnutí čerp. 
[hod]

Doba dávkování 
[hod]

Pondělí 9:00 11:00 2
Úterý 9:00 10:00 1
Středa 9:00 11:00 2
Čtvrtek 9:00 10:00 1
Pátek 9:00 11:00 2  

Tab. 1 Algoritmus dávkování chemikálií 
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Dojde – li k překročení hodnoty zahuštění nad 1300 - 1450 µS, reguluje se 

toto pomocí čerpadla odluhu, tím se chemicky upravená a přebytečná voda 

odčerpává do kanalizace a doplňuje se surová voda z A nebo B řádu. Zahuštění 

se vyhodnocuje z vodivosti chladící vody. Z důvodu nekonstantní hodnoty 

zahuštění se čerpadlo používá po dohodě se zaměstnanci chemického útvaru. 

 
3.5. Chladící čerpadla 

 

Pohonem všech čerpadel je elektromotor (u čerp. 2 a 7 je to regulovatelný 

elektromotor s frekvenčním měničem). Instalováno je celkem 6 čerpadel. Z toho 

jsou 4 neregulovaná a 2 regulovaná pomocí frekvenčního měniče. Výtlak 

regulovaných čerpadel se mění dle otáček motoru. Ty jsou měněny změnou 

vstupního napětí k motoru od měniče kmitočtu. Změna otáček motoru má za 

následek změnu otáček čerpadla a tím i změnu výtlaku. Tlak na výtlaku 

neregulovaných čerpadel se reguluje pomocí přiškrcení armatury na výtlaku. 

K ovládání všech 6 - ti čerpadel slouží řídicí jednotky (ŘJ) TSX 17 umístěné v 

ovládacích skříních u každého čerpadla. Na každé ovládací skříni jsou 

signalizační a ovládací prvky. Dále pak nadřazený řídící systém (ŘS) TSX Micro, 

který se ovládá pomocí terminálu CCX 17 [Obr. 6] z velína čerpací stanice. 

Čerpadla se dají provozovat buď manuálně (servisní režim – obsluha ovládá 

spuštění, vypnutí, armaturu na sání/výtlaku atd., automaticky (obsluha spustí 

soustrojí ručně, ale ostatní hodnoty jako jsou [otevření/zavření] armatury na sání 

atd. jsou ovládány automaticky) nebo dálkově (pomocí nadřazeného ŘS TSX 

micro) 
 

 
Obr. 6 Ovládání nadřazeného ŘS TSX micro pomocí terminálu CCX 17 



Radek Polián: Návrh automatizace chladících věží 

2009                                                                                                                           Strana 11 

 

ŘJ TSX 17 monitoruje stav chodu čerpadel, jejich spuštění, zastavení, čas 

provozu a další stavy. Je – li vyhodnocen nějaký nepřípustný stav, řídící jednotka 

vydá povel zastavit nebo spustit chod soustrojí. 

ŘS TSX Micro (je umístěn v rozvaděči vedle velína obsluh) vyhodnocuje tlak 

vody ve společném výtlaku chladících čerpadel a dává povely jednotlivým řídícím 

jednotkám [Obr. 7]. V případě poklesu tlaku na výtlaku ve společném potrubí 

chladících čerpadel pod 190 kPa, ŘJ dá povel ke spuštění dalšího čerpadla, jehož 

přepínač je v poloze [DÁLKOVĚ]. Pokud je takto navolených čerpadel více, řídící 

jednotka spustí to čerpadlo, která má nejméně odpracovaných hodin. Nedojde – li 

k požadovanému navýšení tlaku, řídící jednotka uvede do provozu další z 

navolených čerpadel s daným časovým odstupem. K vypnutí čerpadla dá ŘJ 

příkaz, jestliže vyhodnotí překročení meze nad 230 kPa ve společném výtlaku 

čerpadel. K opětovnému uvedení čerpadla do provozu může dojít nejdříve po 20 

minutách od jeho vypnutí. 

 

 
Obr. 7 Schéma řídícího systému chladících čerpadel 

 

Ke sledování provozních hodnot (tlaků) chladících čerpadel slouží terminál 

ŘS. Terminál obsahuje zobrazovací jednotku, která poskytuje aktuální informace o 

stavu jednotlivých soustrojí, provozní hodnoty, historie poruch atd. Dále jsou na 

terminálu umístěny ovládací prvky sloužící pro změnu informací a navolení 
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požadovaných provozních hodnot (změna tlaku na výtlaku soustrojí, změnu 

frekvence k frekvenčních měničů). 

Při překročení mezních hodnot ve společném výtlačném potrubí (pod 100 

kPa a nad 300 kPa) se zablokuje funkce dálkového řízení.  

Dojde – li k neočekávanému stavu, jako např. zvýšený hluk ložiska motoru, 

požáru atd., je každá ovládací skříň (u každého čerpadla) vybavená tlačítkem 

[NOUZOVÉ ZASTAVENÍ ČERPADLA]. Na takové stavy ŘJ nereaguje 

bezprostředně, proto jej musí stisknout obsluha. Nepřípustné stavy čerpadel jsou 

signalizovány zvukovou výstrahou. 

 
3.6. Chladící v ěže  

 

Chladících věží je  celkem 5. Jsou uloženy na železobetonových nosnících, 

které tvoří mezeru pro vstup vzduchu od nejspodnější části věže. To má za 

následek komínový efekt. Dále se skládají ze železobetonových plášťů a 

ventilátorů. Ty jsou uloženy v nejužší části pláště. Pod věžemi jsou kruhové 

sběrné nádrže. Středem sběrné  nádrže věže prochází betonová strojní šachta v 

níž je umístěno pohonné zařízení ventilátoru.  

Voda do chladicího systému je přiváděna tlakovým potrubím, odkud proudí 

pomocí kruhového rozvodu do pracovního potrubí. Na spodní části tohoto 

potrubního rozvodu jsou osazeny rozstřikovací trysky typu, které jsou pro 

snadnější opravu rozebíratelné. Těmito tryskami proudí oteplená voda na 

rozstřikovací misky, kde se rozstříkne na velké množství kapiček. Tyto kapičky 

dopadají na členitý chladicí systém a stékají po něm dolů do vany věže. Proti toku 

kapiček proudí vzduch. Přitom se z kapiček uvolňuje značné množství tepla. Tímto 

odpařováním nastává vlastní ochlazování vody. Intenzivnějšímu ochlazování 

napomáhá provoz ventilátorů, který urychlí proudění chladného vzduchu zespoda 

nahoru. Tím se voda lépe ochlazuje a vytvořená pára je snáze odváděna. 

Ochlazená voda, která se shromažďuje ve vaně, proudí přes odpadní jímku a 

betonové kanály do sací jímky čerpací stanice 

Pohonné zařízení ventilátoru se může provozovat ve 3 rychlostech.  Pro 

zvýšení chladícího účinku se užívá pravotočivý směr s otáčkami 45 a 90 za 

minutu. A pro rozmrazování levotočivý směr s rychlostí 45 ot/min. Z důvodu 
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ochrany rozvodny a transformátorů před přetížením, je instalován systémem 

blokád. Ten určuje časovou prodlevu spuštění jednotlivých ventilátorů a jejich 

změnu otáček [tab.2]. Vzhledem k velkému zatížení, není dovoleno rozběhnout 

více než 3 ventilátory za hodinu. 
 

Otáčky ventilátoru
přepnutí na otáčky 

ventilátoru
Doba blokování 

[min]
45 ot.vpravo 45 ot. vlevo 5
90 ot. vpravo 45 ot. vlevo 10
90 ot. vpravo 45 ot. vpravo 4
45 ot. vlevo 45 / 90 ot. vpravo 5

Při najetí více věží 
najednou

5

Blokování 90 ot. 
vpravo (opakované 
spouštění)

20

 
Tab. 2 blokování motorů ventilátorů 

 

Stav ventilátorů chladících věží je monitorován a přenášen do rozvodné 

skříně umístěné ve strojovně věží. Dojde – li k překročení sledovaných mezních 

hodnot [tab. 3], systém dá povel k vypnutí motoru ventilátoru. 
 

Pořadí Motor ventilátoru Hřídel ventilátoru
1 teplota vinutí motoru T 9 teplota ložisek T 1 - 6
2 teplota ložisek T 7 - 9 chvění radiálního ložiska V 1
3 chvění motoru výška hladiny oleje axiálního patního ložiska H 6  

Tab. 3 monitorování stavu ventilátorů 
 

Pro vstup oteplené vody do věží slouží ovládací panely, přičemž každá věž 

má svůj.  Ovládání ventilátorů je umístěno na ovládacím panelu velínu obsluh. 

 
3.7. Chladící blok 

 

Chladící blok sestává z železobetonové konstrukce, v níž jsou umístěny 4 

články. Pro zvýšení proudícího vzduchu jsou instalovány difuzory v každém 

článku. Ve výšce 10, 35 m, tedy v nejužším místě difuzoru je umístěn ventilátor, 

pro zvýšení chladícího účinku. Oteplená voda je přiváděna potrubím DN 1600, ze 

kterého voda proudí přes 4 x DN 600 a uzavírací klapku do každého článku zvlášť.  

Opět jako u chladících věží se ventilátor dá používat ve 3 rychlostech. Pro 

zvýšení chladícího účinku je to pravotočivý směr s 90 a 180 ot/min. A pro 

rozmrazování slouží reverzní chod 90 ot/min.  
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4.6. Souhrn vstup ů a výstup ů zařízení 

 

Vstupy a výstupy odpovídají těm, kterými disponuje současná technologie. 

Jsou v nich zahrnuty signalizace, polohy armatur atd. [Tab 4]. 
 

Volba typu řádu (A,B)
Ovládání elektroventilů (A,B řádu)
Ovládání čočkových uzávěrů (otevřít,zavřít)

Nouzové odstavení čerpadla na ovládacím panelu
Suma ovládacích prvků z ovládacího panelu
Řízení řídící jednotky TSX17

Ovládání motoru ventilátorů
Ovládání elektroventilů vstupu vody
Ovládání otáček ventilátorů

Signalizace volby řádu (A,B)
Signalizace polohy elektroventilů (A,B řád)
Signalizace polohy čočkových uzávěrů(otevřeno,zavřeno)
Signalizace hladiny v sací jímce (MAX,MIN)
Měření vodivosti v sací jímce
Suma signálu z panelu chl čerp. 2 a 7
Suma signálu z panelu chl čerp. 3 - 6
Signalizace polohy armatur na sání i výtlaku (otevřeno,zavřeno)
Výtlak jednotlivých čerpadel (2 - 7)
Celkový výtlak čerpadel
Signalizace otáčení ventilátorů
Signalizace monitorignu
Signalizace polohy elektoventilů vstupu vody
Měření teploty na výstupu
Signalizace max. hladiny v rozvodném žlabu

Vstupy

Výstupy

C
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 +
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Tab. 4 Souhrn vstupů a výstupů zařízení 
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4. Analýza požadavk ů na automatizaci technologického 

celku chladících v ěží 
 

U zařízení, která jsou popsaná v kapitole 5, budou provedeny úpravy tak, aby 

se zařízení mohlo ovládat ze stávajících ovládacích panelů a dálkově 

[ručně/automaticky]. V pozici dálkově si operátor bude moci vybrat, zda chce 

ovládat zařízení z centrální dozorny (CD) ručně nebo ponechá ovládání na ŘS. 

CD je umístěna v hlavním výrobním bloku, kde je již zavedena většina ovládání 

technologických celků (výměníková stanice, kotle, napájecí čerpadla atd.). 

U všech zautomatizovaných částí bude dálkové  ruční ovládání operátora z 

CD nadřazeno automatickému režimu. A tomu bude nadřazeno ovládání z místa z 

důvodů bezpečnosti a použití při opravných a údržbářských prací. 

Přehled vstupů a výstupů, analogových a digitálních je uveden v příloze. 

 
4.1. Návrhy na automatizaci sací jímky 

 

Ovládání sací jímky se ponechá stávající. Přidalo by se jen dálkové ovládaní 

napojené na řídící systém. Doplňování sací jímky bude možné v režimu [MÍSTNĚ] 

a [AUTOMAT – RUČNĚ]. V režimu [MÍSTNĚ] se doplňování bude ovládat pouze 

ze stávajícího ovládacího panelu. V režimu [RUČNĚ] se bude doplňování ovládat 

z CD podle uvážení operátora. V režimu [AUT] veškeré řízení přebere ŘS. 

Armatury budou vybaveny procentuelním snímačem polohy otevření, resp. 

zavření. 

To samé bude u čočkových uzávěrů. Ty budou také napojeny na řídící 

systém. Čočkové uzávěry budou mít pouze polohy [OTEVŘENO – ZAVŘENO]. 

 
4.2. Chemické dávkování 

 

Ovládání čerpadel chemického dávkování bych ponechal stávající. Přidala by 

se jen vizualizace stavu chemického dávkování zda nevykazuje poruchu a stupeň 

zahuštění (vodivosti). 

Čerpadlo odluhu by se zrušilo. Pro odčerpání by se využilo systému 

zasolených vod. Zasolené vody jsou umístěné v hlavním výrobním bloku a je na 
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něj napojeno odpadní potrubí z CHTÚV a CHÚV (Chemická a tepelná úpravna 

vody a Chemická úprava vody). Systémem zasolených vod se snížila spotřeba 

vody pro tvorbu aglomerátu. Z tohoto důvodu by bylo vhodné na tento systém 

napojit i odčerpávání chemicky upravené chladící vody. Bylo by to výhodné i proto, 

že chladící řád ochlazené vody vede právě kolem systému zasolených vod. 

 
4.3. Chladící čerpadla 

 

Ovládání bude zachováno pomocí současných řídících jednotek TSX 17. Ty 

budou napojeny na nadřazený řídící systém Quantum. Ovládání z CD bude 

možné pouze tehdy, bude – li na místním panelu u čerpadla volba dálkového 

ovládání ovládání [DÁLKOVĚ]. Tím si operátor bude moci opět vybrat, zda 

ponechá provozování čerpadel na řídících jednotkách a nadřazeném řídícím 

systému [AUT], či bude ovládat čerpadla ručně dálkově [RUČ]. 

Aby bylo možné ovládat čerpadla dálkově budou se muset instalovat nové 

armatury a snímače. Armatury na sání u všech čerpadel půjdou otevírat do polohy 

[OTEVŘENO – ZAVŘENO]. Armatury na sání u čerpadel 3 až 6 budou regulované 

od [0 – 100%] a u čerpadel 2 a 7 se budou otevírat opět jako na sání, tedy 

[OTEVŘENO – ZAVŘENO]. 

Snímače bych instaloval takové, které budou kontrolovat teploty ložisek, 

chvění, tlak na výtlaku, měření proudového zatížení čerpadel a snímače otevření 

polohy armatur. Dále pak stav připravenosti el. ovládání, chod, stop. 

Pokud bude tlak ve společném výtlaku pod 100 kPa a nad 300 kPa, bude 

řídící systém u čerpadel 3 až 6 v oblasti najíždění z důvodu bezpečnosti 

nefunkční. 

 
4.4. Chladící v ěže 

 

Místní ovládání se zachová z ovládacího panelu umístěného u každé věže. 

Na výběr bude přepínač v režimu [MÍSTNĚ – DÁLKOVĚ]. V režimu [DÁLKOVĚ] si 

bude moci operátor na CD dozorně vybrat ruční režim [RUČ] nebo automatický 

[AUT]. 
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Chladící věže budou provozovány převážně v automatickém režimu. V 

automatickém režimu se budou měnit otáčky ventilátoru [Tab. 5] a polohy armatur 

na vstupech oteplené vody podle zadaných kritérií. Tedy podle teploty výstupní 

vody a hladiny v rozvodném žlabu.  
 

Teplota chladící 
vody

otáčky

pod 19 °C ventilátor je vypnut
19°C - 21°C 45 ot/min
nad 21°C 90 ot/min  

Tab. 5 algoritmus spouštění otáček ventilátorů chladících věží 
 

Bude – li přepínač v režimu [DÁLKOVĚ] a operátor si navolí ruční režim z CD, 

bude moci měnit otáčky ventilátoru a ovládat polohu vstupní armatury. 

Na obrazovku operátora se budou přenášet informace o chodu ventilátoru, tj. 

chod, směr, teplota vody na výstupu rychlost otáček ventilátorů, poruchový stav, 

hladina ve vanách věží a v rozváděcích žlabech. Zachováno bude také stávající 

monitorování věží týkající se jednotlivých motorů a hřídelí, které bude přivedeno 

také do ŘS. V režimu [DÁLKOVĚ] nebude možné spustit reverzní chod ventilátorů. 

 
4.5. Chladící blok 

 

Stejné jako u chladících věží v kap. 4.4.  

 
4.6. Souhrn vstup ů a výstup ů na nový řídící systém 

 

Seznam vstupů a výstupů, které budou napojeny na nový řídící systém 

Quantum [Tab. 6]. Tato tabulka bude sloužit pro návrh nového řídícího systému. 

Jsou v ní uvedeny druhy vstupů a výstupů a jejich množství pro zjištění 

potřebných počet karet k napojení do ŘS. Zároveň jsou signály jsou roztříděny 

(Q1, Q2, Q3) podle toho, do jaké “vany“ řídícího systému budou připojeny. 
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Počet Signál
Teplota předního a zadního ložiska 12 AI
Tlaky na výtlaku chl. čerp. 6 AI
Společný výtlak chl. čerp. 1 AI
Amperické zatížení chl. čerpadel 6 AI
Signalizace polohy armatur na výtlaku chl. Čerp 3 - 6 4 AI
Požadované otáčky chl. čerp. 2 a 7 2 AO
Požadovaná poloha arm. Na sání čerp. 3 - 6 4 AO
Signalizace chvění chl. čerpadel 6 DI
Signalizace polohy armatur na sání chl. Čerp 6 DI
Signalizace polohy armatur na výtlaku chl. Čerp 2 a 7 2 DI
Požadovaná poloha arm. Na sání chl. Čerp. 6 DO
Požadovaná poloha arm. Na výtlaku čerp. 2 a 7 2 DO

57
Počet Signál

Signalizace polohy elektroventilů vstupu do CHB 4 AI
Ovládání uzavíracích klapek vstupu vody do CHV a CHB 9 AO
Ovládání elektroventilu doplŇování do sací jímky (A,B) řád 2 AO
Volba otáček u CHV (45,90) 10 DO
Ovládání motoru ventilátoru  (zapnout,vypnout) u CHV a CHB 18 DO
Volba otáček u CHB (90,180) 8 DO
Volba doplňování sací jímky (A,B) řád 2 DO
Ovládání čočkových uzávěrů (oetvřít,zavřít) 12 DO

65
Počet Signál

Signalizace polohy uzav. Klapek 5 AI
Měření amperického zatížení motoru (CHV a CHB) 9 AI
Měření teploty na výstupu z CHV a CHB 6 AI
Měření hladiny ve vanách CHV a CHB 6 AI
Měření hladiny v rozvodném žlabu  CHV 5 AI
Měření vodivosti 1 AI
Měření  hladiny v jímce 1 AI
Signalizace volby provozu CHV a CHB (Ručně, Automat) 18 DI
Signalizace otáčení (45,90 a 45 vlevo) u CHV 15 DI
Signalizace otáčení (90,180 a 90 vlevo) u CHB 12 DI
Signalizace monitoringu motoru CHV a CHB 27 DI
Signalizace volby ovládání uzav. Klapek do CHV a CHB 18 DI
Signalizace sumárních tepelných ochran 5 DI
Poloha čočkových uzávěrů (otevřeno,zavřeno) 12 DI

140

Q3

Popis signálu

Popis signálu

Popis signálu

Q1

Q2

 
Tab.6 Vstupy a výstupy pro nový řídící systém 

 

Popis druhů signálů: 

AI – analogový vstup 

AO – analogový výstup 

DI – digitální vstup 

DO – digitální výstup 
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5. Návrh technických a softwarových prost ředků pro 

automatizaci 

 
5.1. Řídící systém 

 

Vzhledem k tomu, že je již použit řídící systém TSX 17 u chladících čerpadel 

od firmy Schneider Electric, navrhoval bych i nadřazený systém od téhož výrobce. 

Jako nadřazený řídící systém bych použil programovatelný automat Modicon 

Quantum. Ten poskytuje dostatečný výkon, rozšíření pomocí PCMCIA. Velkou 

výhodou je redundantní napájení a režim Hot Standby (Dva procesory, vzájemně 

zástupné. Pokud selže primární CPU, ‘‘zaskočí‘‘ záložní CPU ve kterém běží 

úplně stejný program), který se vyznačuje vysokou spolehlivostí. Navíc, oproti 

stávajícímu řídícímu systému TSX Micro, bude vybaven analogovými vstupy, které 

budou načítat hodnoty teploty ložisek, tlaků atd. A analogovými výstupy sloužícími 

k řízení dvou frekvenčních měničů a polohy armatur.  
 

Hierarchie řídícího systému bude rozdělena do 3 základních úrovní: 
 

� Autonomní řídící systém chladících črepadel (TSX 17) 

� Nadřazený řídící systém (Quantum) 

� Operátorské pracoviště 
 

Ponechám tedy ŘJ TSX 17, které se napojí na nový nadřazený systém 

Quantum, který bude umístěn na čerpací stanici vedle velínu současných obsluh. 

Spojení mezi TSX 17 a TSX Quantum bude pomocí sběrnice ModBus, kde bude 

použit převodník RS485 -> RS232. Jednotlivé signály (tlaky, teploty atd.) z věží, 

bloku a  chladících čerpadel se připojí přímo na vstupní svorky karet. Binární 

(START – STOP) na kartu DO (digital výstup) a (OTEVŘENO – ZAVŘENO) na 

kartu DI (digital vstup). Analogové (tlaky, teploty atd.) na kartu AI (analog vstup) a 

ovládání frekvenčních měničů atd. na AO (analog výstup) karty. Pro napájení 

procesních stanic bych navrhoval zdroj nepřetržitého napájení. S minimálním 

pokrytím při výpadku napájení alespoň 30 minut. 

ŘS [Obr. 8] bude zajišťovat veškeré logické návaznosti a blokády chladících 

čerpadel, věží a bloku. ŘS se bude skládat ze dvou procesních stanic a tří vstupně 
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/ výstupních jednotek. Vstupní / výstupní jednotky budou napojeny k procesní 

stanici pomocí sběrnice RIO. Jednotlivé signály vstupně / výstupních jednotek jsou 

uvedeny v [Tab. 6]. 

Pro zapojení všech vstupů a výstupů bude potřeba 16 karet. Digitální vstup: 5 

karet s 32 digitálními vstupy. Digitální výstup: 3 karty s 32 výstupy. 

Analogový vstup: 5 karet s 16 vstupy a 1 karta s 8 vstupy. Analogový výstup: 

1 karta s 8 výstupy a 1 karta s 16 výstupy 

Spojení procesní stanice TSX Quantum a operátorského pracoviště bude 

zajišťovat sběrnice Ethernet. Spojení bude optickými vlákny z důvodu 

minimalizace rušivých elementů. U optických vláken navrhuji redundanci z důvodu 

spolehlivosti a vzdálenosti procesních stanic a operátorského pracoviště. 
 

 
Obr. 8 Návrh řídícího systému 
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5.2. Měření teplot 
 

Teploty vody na výstupu z chladících věží budou snímány odporovými 

tyčovými snímači teplot typu T1006 s čidlem 1xPt100, výstupem 4 až 20mA. Od 

firmy JSP, s. r. o.  

Přední i zadní ložiska chladících čerpadel budou osazena platinovými 

odporovými čidly od firmy SENSIT s.r.o. Čidlo je typu Pt100 pracovní teploty -50 

až 400 °C, výstup 4 až 20 mA. 

 
5.3. Měření hladin 

 

Pro měření hladin ve vanách věží bude použit kompaktní ultrazvukový 

snímač hladiny Prosonic T FMU 230 E od firmy JSP, s. r. o. Ten má měřící rozsah 

až 7 m, výstup 4 až 20 mA a provozní teploty -40 až +80 °C a stupe ň krytí IP67. 

A hladiny v rozvodových žlabech budou snímat magnetostrikční plovákové 

snímače NIVOTRACK M – 400 od firmy JSP, s. r. o. Délka sondy je až 3 m, 

výstup 4 až 20 mA, je z nerezové oceli 17348 a provozní teploty jsou od -40 do 

+130 °C, stupe ň krytí je IP64. 

Pro měření hladiny v sací jímce bude zachován stávající snímač. 

 
5.4. Měření tlaku 

 

Tlaky na výtlaku čerpadel budou snímány snímači typu D2610 od firmy JSP, 

s. r. o. Jedná se o miniaturní snímače. Jejich rozsah je od 4 kPa do 4 MPa, stupeň 

krytí je IP65, výstup 4 až 20 mA a provozní teplota je od -20 do + 85 °C. Stejný 

snímač bude použit na společném výtlaku čerpadel chladící vody. 

 
5.5. Měření chv ění 

 

Pro měření chvění čerpadel bude použít snímač vibrací od firmy AUTING 

spol. s r. o. Jde o snímač vibrací SAV 3. Ten je specifický tím, že pracuje na 

indukčním principu. Nedochází proto k jeho opotřebení ani po delší době. 
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5.6 Měření průtoků 
 

Pro měření průtoků (do jednotlivých věží a bloku a celkový průtok chladícího 

řádu) bude zvolen průtokoměr PortaSonic 7000 bez tiskárny od firmy Bedger 

Meter. Dokáže měřit aktuální průtok, součty, má analogový vstup i výstup, stupeň 

krytí je IP50. 

 
5.6. Hardwarové a softwarové vybavení na CD 

 

Operátorské pracoviště na CD bude vybaveno 2 monitory LCD s úhlopříčkou 

minimálně 19“. 2 operátorské stanice budou na bázi PC (nejlépe dvou jádrový 

CPU, min. 2,0 GHz). Paměti RAM (alespoň 2 GB) s pevným diskem o kapacitě 

alespoň 120 GB. Dále klávesnice, myš a síťová karta. Operátorské stanice 

navrhuji 2 z důvodu možné poruchy a praktičnosti pro obsluhu. 

Jako operační systém bude použit Windows XP Professional. Vizualizační 

systémový software bude ControlWeb od firmy Moravské přístroje a.s. 

Vzhledem ke značné vzdálenosti areálu chladících věží a CD bych navrhoval 

kamerový systém. Ten bude sloužit pro informovanost obsluhy o dění v areálu 

chladících věží. A také zabezpečovací systém pro monitorování narušení objektů. 
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6. Návrhy algoritm ů 

 
6.1. Návrh algoritm ů pro regulaci otá ček chladících v ěží 

 

Vybraný algoritmus se týká automatické změny otáček ventilátoru chladící 

věže. To bude za předpokladu, že na místním ovládacím panelu budu navolen 

režim dálkově a operátor na obrazovce na CD navolí režim automatického režimu. 

 

 
Obr. 9 Znázornění regulace otáček chladících věží 

 

Změna otáček bude vyhodnocována ze snímače umístěného na výstupu 

vody z věže[Obr. 9]. Ponechám stávající hodnoty, kterými se řídila obsluha při 

ručním ovládání v čerpací stanici.  

Algoritmus bude takový [Obr. 10]: Při teplotě ochlazené vody pod 19 °C 

budou otáčky 0. Při teplotě od 19 °C do 21 °C budou otá čky 45. A při teplotě nad 

21°C budou otá čky 90 (všechny otáčky jsou za minutu) [Obr. 11]. Reverzní otáčky 

nebudou součástí automatického provozu z důvodu bezpečnosti. 

Do automatického režimu bude přiveden stávající systém blokád pro 

rozběhnutí, či změnu stavu jednotlivých ventilátorů a také stávající monitoring, 

který v případě poruchy odstaví - nespustí zařízení. 
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Obr. 10 Schéma algoritmu pro regulaci otáček ventilátoru 

 

 
Obr. 11 Schéma regulačního obvodu pro řízení otáček 
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6.2. Návrh algoritmu pro regulaci pr ůtoku vstupu vody do 

chladících v ěží 
 

Další návrh algoritmu se týká optimálního množství vody do chladící věže 

[Obr. 12]. Věže jsou optimalizovány pro 2500 m3/h. To zaručuje optimální 

ochlazení oteplené vody a nezpůsobí poškození zařízení nadměrným množstvím 

vstupní vody. 

Algoritmus bude takovýto [Obr. 13]: Pokud průtok vody od spotřebičů bude 

větší než 2500 m3/h, ultrazvukový průtokoměr (snímač) pošle signál k zavírání 

(otáčení) regulační klapky [Obr. 14]. Pokud množství bude menší než 2500 m3/h 

regulační klapka bude otevírat. Jestliže bude hodnota průtoku ideální, klapka 

zůstane v nečinnosti. 
 

 
Obr. 12 Znázornění regulace průtoky do chadících. věží 
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Obr. 13 Schéma algoritmu pro regulaci průtoku vody do chladících věží 
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Obr. 14 Schéma regulačního obvodu pro řízení průtoku 

 
6.3. Návrh algoritmu pro regulaci dopl ňování vody do sací jímky 

  

Tento návrh algoritmu bude zajišťovat optimální výšku hladiny v sací jímce 

[Obr. 15]. Kdyby došlo k poklesu hladiny pod stanovenou výši, tj. 515 cm, mohlo 

by dojít k poškození chladících čerpadel.  

Algoritmus bude takový [Obr. 16]: Při poklesu hladiny v sací jímce pod 515 

cm se otevře jedna ze dvou armatur (A/B řád), nebo obě dvě současně. A začnou 

doplňovat vodu do sací jímky. Pokud by došlo k naplnění sací jímky na maximální 

hodnotu 525, armatura (armatury) budou zavírat [Obr. 17]. 
 

 
Obr. 15 Znázornění regulace hladiny v sací jímce 
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Obr. 16 Schéma algoritmu pro regulaci hladiny v sací jímce 
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Obr. 17 Schéma regulačního obvodu pro řízení hladiny 

 
7. Návrh vizualizace technologického celku chladící ch 

věží 
 

Vizualizace bude provedena v programu Control Web. Vizualizaci jsem se 

snažil navrhnout tak, aby byla přehledná, jednoduchá na ovládání a zároveň si 

zachovala svou funkčnost.  

 
7.1. Návrh vizualizace obrazovek na operátorském pr acovišti na 

CD 
 

Na obrazovce operátora budou zjednodušeně zobrazena funkční schémata. 

Jedno schéma bude obsahovat čerpací stanici [Obr. 18] se sací jímkou a druhé 

chladící věže [Obr. 19] a blok. Další samostatné okno budou tvořit trendy [Obr. 

20]. Na každé obrazovce ve spodní části bude alarmové okno. 

Na obrazovkách musí být zobrazovány aktuální informace o jednotlivých 

zařízení (např. tlak, teplota, ampérické zatížení čerpadel atd.). Vzhledem k tomu, 

že u některých zařízení je sledovaných hodnot moc, budou tyto hodnoty umístěné 

v blocích. Každý blok bude řádně pojmenován, aby bylo patrné o jaké zařízení se 

jedná. Jestliže zařízení bude v provozu bude text podbarven zeleně. Dojde – li k 

překročení některé hodnoty, text bude podbarven červeně. Žlutá barva je použita 

pro zvýraznění ne - zcela kritické, ale zvýšené hodnoty (např. zvýšená teplota 
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vinutí motoru u chladícího bloku). Šedě bude podbarven text u zařízení v záloze, 

či opravě. 

 
Obr. 18 Návrh obrazovky čerpací stanice 
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Obr. 19 Návrh obrazovky chladících věží a bloku 
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Obr. 20 Návrh obrazovky trendů 
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Dále pro lepší přehlednost budou jednotlivá zařízení graficky odlišena podle 

toho, v jakém jsou stavu. Zařízení v záloze bude podbarveno šedou barvou, chod 

– zelená a při vzniku poruchy bude text podbarven barvou červenou. U chladících 

věží a bloku je dále použitá žlutá barva pro vizualizace reverzního chodu. 

Trendy budou vypadat tak, aby všechny sledované hodnoty bylo možné 

promítat společně i jednotlivě. 

Při vzniku alarmu bude ve spodní části obrazovky v odděleném alarmovém 

okně zobrazen červeně podbarvený text (za současné zvukové signalizace) o jaký 

alarm se jedná. 

 
7.2. Návrh ovládání za řízení a armatur 

 

Ovládání zařízení a armatur z CD bude možné, pokud na místních 

ovládacích panelech bude zvolena volba dálkového ovládání. 

Operátor poté bude mít na výběr 2 možnosti. Buď ponechá ovládání na ŘS 

[AUTOMAT], který má přednastavené hodnoty nebo si na monitoru přepne na 

ovládání [RUČNĚ]. V režimu [AUTOMAT] přebírá veškeré ovládání ŘS. V režimu 

[RUČNĚ] si operátor volí spouštění (odstavení) zařízení, míru otevření armatur, 

volí si parametry (frekvence měniče, otáčky ventilátorů). 
 

 
Obr. 21 Ovládání chladících čerpadel 3 – 6 v automatickém režimu 

 

Podokna ovládání se shodují ve většině detailů [Obr. 21]. Pokud bude 

zvoleno ovládání v automatu, text se podbarví zeleně. Dále se zeleně podbarví 
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stav daného zařízení, tj. [ZAPNUTO – VYPNUTO], [OTEVŘENO – ZAVŘENO]. 

Tlačítko [START] se podbarví zeleně jen na dobu, dokud nebude zařízení v 

řádném provozu. Naopak tlačítko [STOP] se podbarví červeně po dobu 

odstavování zařízení. Dále bude podbarven text [Připraveno] (zeleně- do té doby 

než se zařízení uvede do provozu), pokud je vše v pořádku a nic nebrání k najetí 

či řízení. Text [Porucha] se podbarví červeně do té doby, než se daná porucha 

odstraní. Ostatní tlačítka v režimu automat budou podbarvena šedě. 

U chladících čerpadel 2 a 7 bude navíc volba regulace čerpadel [Obr. 22]. Na 

výběr je Frekvenční regulace nebo Tlaková regulace. Tento výběr má operátor 

ještě před výběrem režimu [RUČNĚ – AUTOMAT]. Pokud se zvolí ovládání 

[RUČNĚ], bíle se podbarví tlačítka +, - , a blok požadované hodnoty. 

Požadovanou hodnotu bude moci operátor zadat buď pomocí tlačítek +, - nebo 

pomocí klávesnice vypsáním dané hodnoty. Skutečná hodnota zůstane 

podbarvena šedě. Zbylá tlačítka a signalizace jsou stejná jako u chladících 

čerpadel 3 – 6 [Obr. 21]. 
 

 
Obr. 22 Ovládání chladících čerpadel 2 a 7 v automatickém režimu 

 

Ovládání podoken chladících věží a chladícího bloku budou stejná. U 

chladícího bloku si operátor klikne na grafickou značku na monitoru, který blok (1 
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– 4) chce právě ovládat. Režim [AUTOMAT] je shodný s již popsaných ovládání. V 

režimu [RUČNĚ] si operátor může nastavit otáčky kliknutím na požadovanou 

hodnotu a teplota ochlazené vody se podbarví bílou barvou[Obr. 23]. 
 

 
Obr. 23 Ovládání chladících věží 1 - 5 v automatickém režimu 

 

Ovládání armatur bude opět shodné s předešlými. U uzavíracích armatur, 

které mají polohy [OTEVŘENO – ZAVŘENO] se zeleně podbarví stav ve kterém 

se nacházejí. U regulačních armatur [Obr. 24] bude možnost v režimu [RUČNĚ] 

nastavit požadovanou polohu armatury, a to buď pomocí +, - nebo vypsáním 

pomocí klávesnice. 

 

 
Obr. 24 Ovládání regulačních armatur 
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8. Závěr 
 

Cílem práce bylo popsat a navrhnout zlepšení pro automatizaci 

technologického celku chladících věží. 

Popis stávající technologie chladící vody a jejích části (chladící čerpadla, 

věže a blok) jsou popsány v kapitole 4.  

Při návrhu automatizace v kapitole 5, jsem vycházel z nedostatků stávající 

technologie. Aby se dosáhlo automatizace, bude potřeba upravit většinu zařízení, 

armatur a instalovat nové snímače. 

Při návrhu vizualizace v kapitole 7 jsem se pokoušel dodržet některé 

standardy zavedené ve společnosti. Jelikož jsem zjistil, že nejsou vizualizace 

technologických celků stejné, snažil co nejvíce vizualizaci sjednotit. 

Vzhledem k rozsahu práce nebylo možné vypsat vše do detailů. Z tohoto 

důvodu jsem vypsal jen důležité informace technologického celku, které byly dále 

použity pro návrh automatizace. Pro nedostatek obrazového materiálu, jsem 

většinu obrázků a schémat kreslil sám. 

Jako pokračování nebo rozšíření práce, bych se zaměřil na úpravu rozvodu 

chladící vody. Při vypracovávání mé práce jsem zjistil některé nedostatky. Jde 

hlavně o přívody oteplené vody do chladících věží, které jsou poddimenzované, 

nebo nevyhovující potrubní rozvody. Dále o celkový chladící výkon, který není 

schopen pokrýt chlazení ve špičkách výkonu (to se týká cca 4 – 5% ročního 

provozu). Dále by to byla automatizace filtrační stanice, která je také umístěna v 

areálu chladících věží. Ta slouží k rozvodu pitné vody po celém areálu 

společnosti. 

Jelikož se začal stavět nový výrobní blok, který podle všeho bude celý 

zautomatizován a bude mít svou vlastní technologii chlazení. Nezbývá než se 

zaobírat otázkou, zda tyto návrhy uskutečnit. Až budoucnost určí, zda se bude i 

nadále využívat stávající chladící areál věží. 

Domnívám se, že bakalářská práce splnila svůj cíl. Podle mého návrhu se 

dosáhne bezpečnějšího a ekonomičtějšího provozu. Zvýší se spolehlivost daného 

zařízení, neboť odpadá možnost selhání lidského faktoru. Snížení počtu 

pracovníků povede k úsporám finančních prostředků a ty se mohou dále 

investovat do dalších technologií. 
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