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Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá instalací řídicích systémů napájecí  stanice na závodě TČA 

společnosti Dalkia ČR a.s, divize Karviná.

K řízení napájecích čerpadel jsou použity programovatelné logické automaty SIMATIC řady 
S7-300  s  procesorem CPU 315,  s  kartami  analogových  vstupů,  binárních  vstupů  a  binárních 
výstupů.

Jako nadřazený řídicí systém je použit programovatelný logický automat SIMATIC řady S7-
400 s procesorem CPU 412-2 DP s komunikační kartou protokolu Industrial Ethernet pro přenos 
dat mezi ŘS napájecích čerpadel, do vizualizačních programů InTouch a SQL databáze.

Klíčová slova
Programovatelný logický automat, Siemens, SIMATIC, PLC, STEP 7, vizualizace, InTouch,...

Abstract
This thesis concern about modernization of control systems supply pumps station on factory 

TČA of Dalkia ŘS a.s. corporations, division Karviná.

Logical  controllers  SIMATIC  series  S7-300  with  CPU  315,  analog  input  modules  and 
communication modules are used for process control.

Logical controllers SIMATIC series S7-400 with CPU 412-2 DP, digital input modules, analog 
input  modules  and  Industrial  Ethernet  communication  modules  is  used  as  supervisor  control 
systém, who trasfers data to sw InTouch and InSQL database. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek:
AI -
AO -
AUI port - fyzické komunikační rozhraní
CPU -
DB - Data Blok - datový blok PLC
DI -
DIP -
DO -
Ethernet - protokol, používaný v počítačových sítích.

- protokol Ethernet upravený pro použití v průmyslovém prostředí
FB -
FBD -
FC -
FSB -
FM - frekvenční měnič
HMI -

I/O -
-

LAD -

LAN -
MPI -
NŘS - nadřazený řídicí systém
OB -
OP - operátorské pracoviště
OS -
PLC -
PROFIBUS-DP -

ŘS - řídicí systém
SCADA -
SIMATIC -
SKŘ - systém kontroly řízení

-
SP5 -
SQL server - server poskytující databázové služby
STL -
TČA - Teplárna ČS. Armády, 

Analog input - Analogový vstup
Analog output - Analogový výstup

Central Processor Unit - centrální procesorová jednotka.

Digital Input – digitální vstup
miniaturní verze elekromechanických přepínačů
Digital Output - digitální výstup

Industrial Ethernet
Function Block - funkní blok PLC
Function Block Diagram – programování po funkčních blocích
Function – funkce PLC
System Function Block - systémový funkní blok PLC

Human-Machine Interface (HMI); obecně: rozhraní člověk stroj, zde 
operátorské panely nebo vizualizace
Input/Output – vstup/výstup

InSQL server databázový server fy. Wonderware
Ladder Diagram (LAD); grafický programovací jazyk kontaktních 
schémat
Local Area Network – místní počítačová síť
Multi Point Interface – komunikaní rozhraní PLC

Organization Block, organizační blok užívaní v PLC Simatic

Operation System – operační systém
Programmable logic controller; programovatelný logický automat
PROces FIeld Bus - průmyslová komunikační sběrnice

Profinet PROFINET IO, komunikační protokol definovaný IEC 61158 a IEC 
6178

Supervisory Control And Data Acquistion - dispeerské ízení a sbr dat
systém pro průmyslovou automatizaci od fy. Siemens, aktuálně S7

Sinec H1 dřívější síťová technologie firmy Siemens
Servis Pack 5 – upgradovaná verze základního programu

Statement List – textový programovací jazyk
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1 Úvod
Moderní společnost je v současné době do značné míry závislá na různých síťových službách, 

jako je dodávka elektřiny, vody, plynu, tepla a jiných. Z tohoto důvodu se energetické společnosti  
snaží  udržet  jistou  finančně  přijatelnou  spolehlivost  své  výroby.  Stejně  tak  na  závodě  TČA 
společnosti Dalkia ČR a.s., divize Karviná bylo rozhodnuto, že stávající čerpadla zajištující vodu 
pod tlakem cca 6.5 MPa pro provoz kotlů budou vyměněna za nová, s lepší účinností, s možnosti 
regulace výkonu a s bezobslužným provozem.

Tato  bakalářské  práce se  zabývá právě zajištěním bezobslužnosti  provozu instalací  řídicího 
systému  Simatic  řady  S7,  který  zajistí  kromě  bezobslužnosti  i  ekonomiku  provozu.  Průběh 
realizace po jednotlivých etapách je rozdělen do následujících kapitol.

Kapitola 2 se zabývá v první části popisem celé napájecí stanice, jejími parametry, dále pak  
pokračuje popisem samotného napájecího čerpadla, jeho jednotlivými součástmi, principem jeho 
funkce  a  vybavením  čerpadla  prvky  měření  a  regulace.  Poslední  část  kapitoly  je  věnována 
požadavkům na funkce nadřazeného řízení napájecí stanice.

Kapitola 3 se věnuje řídicím systémům po hardwarové stránce, jejich rozčleněním na jednotlivé 
systémy a jejich vzájemné propojení. Zabývá se základními požadavky na řídicí systémy, kritéria 
jejich výběru a popisem jednotlivých vybraných komponentů včetně hardwarového nastavení.

Kapitola 4 se zabývá použitými programovými vývojovými prostředími, detailním algoritmem 
ŘS  napájecího  čerpadla,  popisem  jednotlivých  programových  bloků.  V  další  části  kapitola 
popisuje tvorbu aplikace nadřazený řídicí systém a nastavení komunikací mezi PLC.

Kapitola 5 se věnuje tvorbě vizualizace pro ovládání celé napájecí stanice a začlenění těchto  
nově vytvořených oken do stávajících vizualizací a distribuci provozních dat z napájecí stanice do 
vyšších systémů, jako je archivace dat SQL serverem.

V 6 kapitole je popsán způsob průběžného testování při tvorbě aplikací,  kdy nebylo možno 
využít skutečného napájecího čerpadla a přidružených prvků MaR a dál se zabývá oživovaním 
částí řídicího systému a vizualizací na hotovém díle.

Kapitola 7 je závěrečná, která zhodnocuje dosažené výsledky a postup prací.
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2 Popis technologie napájecí stanice

Napájecí stanice na závodě TČA slouží k zásobování 4 kotlů vodou o tlaku přibližně 6.5 Mpa a 
teplotě 100 – 120 C. Spotřeba vody pro jeden kotel je až 100 t/h, v průměru však 60 – 75 t/h. 
Spotřeba je závisí na aktuálním výkonu provozovaných kotlů a tento se řídí spotřebou páry na 2 
turbogenerátorech  o  max.  elektrickém  výkonu  12.8  MW a  6  ohřívácích  typu  pára/voda  pro 
zajištění dodávek tepla městům Karviná a částečně i Havířov.

2.1 Současný stav
Stávající napájecí stanice je tvořena 5-ti čerpadly Sigma 125-CHN-280-14/6 o parametrech:

max. teplota napájecí vody     110 0C

průtok  178 t/h

dopravní výška 595 m

tlak ve výtlaku max.     7 MPa

otáčky                   2970 1/min

Součástí každého napájecího soustrojí je i elektromotor, výrobce ČKD Praha s parametry:

výkon 500 kW

napětí     6 kV

otáčky       2975 1/min

Celá napájecí stanice  je umístěna v prostoru mezistrojovny na kótě 0,0m. Napájecí napětí  
pro elektromotory je zajištěno z rozvoden 6kV s označením „vlastní“ a „skříňová“.

Elektronapáječky  mají  motor  uzavřený,  s  kotvou  nakrátko.  Chlazení  vinutí  je  prováděno 
okolním vzduchem pomoci vlastního ventilátoru. Motor je s čerpadlem je spojen zubovou spojkou. 
Motor je chráněn motorovou ochranou typu SPAM. Ochrana zajišťuje motor proti přetížení, zkratu 
a nedovoleným nájezdům s ohledem na teplotu vinutí. Při výpadku napájecího napětí (6kV) chrání 
podpěťová ochrana motoru před jeho samovolným nájezdem po obnovení napětí.

Stávající  napájecí  stanice  nemá  žádný  řídicí  systém,  jednotlivé  napájecí  čerpadla  spouští 
obsluha ručně z místní  ovládací  skříně poté,  kdy provedla všechny úkony předcházejíci  jejich  
spuštění  dle  provozního  řádu,  jako  je  kontrola  podmínek  spuštění  a  patřičná  manipulace  s 
armaturami. Po spuštění ještě musí otevřít výstupní armaturu a po celou dobu provozu napájecího 
čerpadla kontrolovat důležité parametry, jako je tlak vody za čerpadly, tlak v řádu napájecí vody, 
stav armatur, zda nedošlo k neodborné manipulaci s nimi či sledování teploty ložisek a přívod 
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chladící vody na ložiska či ucpávky čerpadla. 

Jednotlivá čerpadla  ani  stanice  jako celek nedisponuje  žádným způsobem regulace.  Motory 
nemají možnost jakkoli měnit svůj výkon a tím pádem ovlivňovat tlak či množství čerpané vody. 
Spotřebu vody ovlivňují tedy až regulační ventily napájecí vody na kotlích a dá se tedy říci, že 
výkon  je  regulován  škrcením  průtoku.  Počet  současně  provozovaných  soustrojí  je  dán 
jednoduchým  porovnáním  maximálního  množstevního  výkonu  jednoho  soustrojí  s  počtem 
provozovaných kotlů. Protože i zapnutí čerpadla musí obsluha provést manuálně, tak platí, že při  
provozu 1 či 2 kotlů je zapnuto jedno čerpadlo, při nájezdu 3. kotle obsluha zapíná druhé čerpadlo, 
které pokryje potřebu napájecí vody i pro případně zapálený 4. kotel. Ani při nižších výkonech 3 
kotlů  se  již  počet  2  běžících  čerpadel  nemění,  je  reálné  nebezpečí,  že  při  náhodném zvýšení 
výkonu kotlů by při  absenci  automatického řízení  nebyla  schopna obsluha další  čerpadlo včas 
uvést do provozu.

Vzhledem k tomu, že již v současné době obsluha zajišťuje provoz i na jiných technologických 
celcích  teplárny,  může  v  případě  poruchy dojít  ke  škodám jak  na  samotných  čerpadlech  a  v  
důsledku nedostatku napájecí vody na kotelních celcích, tak z důvodu výpadku provozu teplárny i 
škodám ekonomickým formou nedodaného tepla či el. energie.

Proto bylo vedením společnosti Dalkia rozhodnuto o celkové modernizaci napájecí stanice. Pro 
posouzení možností rekonstrukce byla zadána studie, která měla určit koncepci čerpadel včetně 
nástinu možných variantních řešení.

 

2.2 Požadovaný stav
Budoucí  investor,  společnost  Dalkia  ČR,  a.s.  nechal  vypracovat  studii,  která  měla  za  cíl 

vyhodnotit a porovnat všechny možnosti koncepce napájecí stanice především po strojní stránce. 
Základním požadavkem na výsledek studie byla plně automatická bezobslužná napájecí stanice, 
která bude řízena dálkově z technologického velínu. Nájezdy či odstavování čerpadel bude pomocí 
automaticky ovládaných armatur, nově instalovaných na čerpadlech. Z technologického hlediska 
byl požadavek na osazení stanice vysokotlakými čerpadly s mechanickými ucpávkami a ložisky 
bez nutnosti chlazení.

Z výsledkem studie byly 3 možné varianty,  které se lišily ve způsobu regulace dodávaného 
množství napájecí vody. U všech variant bylo uvažováno s čerpadly stejných výkonů, kombinace 
méně a více výkonných čerpadel studie nezahrnovala.

Varianta 1  - 3 ks nových  napaječek s regulací  škrcením. Upravené napájecí  a zástřikové  
ventily kotlů na menší Δ p. 

Varianta 2 - 3 ks nových  napaječek s regulací změnou otáček frekvenčním měničem Upravené 
napájecí a zástřikové ventily kotlů na menší Δ p. 

Varianta 3  -  3  ks  nových  napaječek s  regulací  změnou otáček  pomocí  hydrodynamické  
spojky. Upravené napájecí a zástřikové ventily kotlů na menší Δ p. 
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Každá z variant má své výhody i nevýhody, kdy při jejich porovnání vyšla pro investora jako  
nejvýhodnější varianta č.2 – řízení s využitím frekvenčních měničů. Použití měničů umožní široký 
rozsah  otáček  při  zachovaní  vysoké  účinnosti,  krátkodobým zvýšením otáček  nad  synchronní 
dosažení zvýšeného tlaku pro tlakové zkoušky kotlů a v neposlední řadě měniče jsou šetrné při  
startu vůči motorům a tudíž není nutno omezovat počet startů za hodinu a oteplení vinutí statoru – 
to umožní dynamické změny počtu provozovaných čerpadel podle aktuální potřeby.

Na základě výsledků studie a dohody managementu společnosti je připravováno technickým 
oddělením zadání  na dodávku celé  napájecí  stanice.  Z technického hlediska se  bude  jednat  o 
dodávku, montáž a oživení:

– 3 ks soustrojí napájecích čerpadel, kdy jedno soustrojí je tvořeno:

• transformátorem 6kV/690V

• frekvenčním měničem (doporučený výrobce: Siemens)

• elektromotorem (doporučený výrobce: Siemens)

• čerpadlem (doporučený výrobce: KSB)

• spínacími a jistícími prvky elektro

• potřebnými  snímači  a  servopohony  (doporučení  výrobci:  ZPA,  Siemens, 
TYCO)

• řídicím systémem (požadovaný výrobce: Siemens)

– doplněním stávajícího NŘS kotelny (Simatic S7/400) o funkce řízení skupiny napájecích 
čerpadel s cílem dosažení co nejekonomičtějšího provozu

– doplnění stávajících vizualizačních aplikací (InTouch v9.0) o možnost sledování a řízení 
jak jednotlivých, tak celé skupiny napájecích čerpadel, stanice nebude mít svoje vyhrazené 
operátorské pracoviště

2.3 Popis funkce napájecích čerpadel
Hlavním úkolem napájecí stanice, jak již bylo uvedeno, je zásobování 4 kotlů teplárny vodou. 

Napájecí voda má standardní parametry 6,5 MPa, teplota 105  0C, množství je proměnlivé – od 
minimálních  cca  30  t/h  až  po  teoretických  400  t/h.  Aktuální  množství  napájecí  vody se  řídí 
skutečnou spotřebou kotlů, kterou určuje potřebný tepelný výkon kotlů. Ten je dán požadavkem na 
výstupní tepelný výkon z teplárny, kde má hlavní vliv teplota ve městě Karviná a pomocné vlivy 
jsou potřeby závodu TKV a za určitých okolností i dohodnuté kvóty na dodávky elektrické energie 
do sítě společnosti ČEZ a.s. , případně OKD a.s. .
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Napájecí  stanice může ovlivnit  pouze výstupní  tlak napájecí vody a její  množství.  Hlavním 
parametrem,  což bude i  žádaná hodnota  (w) je  tlak napájecí  vody.  Tento parametr  bude nová 
napájecí  stanice  ovlivňovat  řízením otáček motorů napájecích čerpadel,  která  za  tímto účelem 
budou vybavena frekvenčním měničem. V případě, že ani nejvyšší možné otáčky jednoho motoru 
čerpadla nebudou stačit na dosažení žádaného tlaku, bude spuštěno čerpadlo druhé. Za běžného 
provozu se předpokládá,  že dvě souběžně pracující  čerpadla jsou schopna pokrýt  i  maximální  
požadavky kotelny na množství napájecí vody při daném tlaku. Proto třetí plánované čerpadlo je 
záložní, které se bude používat při poruše či plánovaném odstavení jednoho z ostatních čerpadel. V 
praxi se ovšem předpokládá, že se budou čerpadla po jisté době střídat, aby byly vyrovnány jejich 
provozní hodiny, takže žádné z nich není předem určeno jako hlavní, přískokové a záskokové, tyto 
funkce se budou mezi čerpadly střídat.

Všechny tyto výše zmíněné funkce (regulace tlaku - otáček, spouštění pomocného čerpadla, 
cyklické  přepínání  funkcí  čerpadel)  bude  zajišťovat  nadřazený  systém  napájecí  stanice.  Na 
vyladěnosti  tohoto  systému  závisí  i  ekonomie  provozu,  jejíž  vylepšení  je  i  jedním z  důvodů 
zavádění automatizace čerpadel.

Každé z čerpadel však bude vybaveno i vlastním řídicím systémem, který bude zajišťovat přímé 
ovládání celého napájecího soustrojí. V běžném provozu, bez poruch, bude z NŘS přebírat pouze 
povely ke startu či vypnutí čerpadla a k nastavení otáček jeho motoru. Sám však bude zajišťovat 
sled úkonů podle  požadavků technologie provozu napájecího soustrojí a pro jeho bezpečný chod. 
Bude  tedy ovládat  jak  přímo  samotný  frekvenční  měnič,  tak  i  sadu  servoarmatur,  případně  i 
chlazení  ložisek  a  ucpávek,  pokud  bude,  i  přes  požadavek  investora  na  jeho  absenci,  nutný.  
Rovněž bude zpracovávat měřené analogové signály. Nepředpokládá se ovládání spínače 6kV pro 
transformátor 6kV/690V, tyto úkony bude dál zajišťovat obsluha elektrovelínu. Samozřejmě ŘS 
napájecího soustrojí  bude připraven i  na  samostatné řízení  bez požadavků z  NŘS,  takže bude  
rovněž obsahovat možnost regulace podle vlastního snímače tlaku.

Všechny řídicí systémy, jak od samotných napájecích soustrojí, tak i jejich nadřazený systém,  
budou  přijímat  příkazy  operátorů  kotelny  z  jejich  operátorských  stanic,  kde  budou  rovněž 
zobrazeny jak hodnoty ze snímačů, tak stavy jednotlivých prvků napájecího soustrojí.

Za  běžného  provozu,  bez  poruch  a  soustrojí  mimo  provoz,  se  předpokládá  plné  využití 
automatiky provozu celé  stanice,  takže po provedení  nezbytných kontrol  na  soustrojí,  jako je 
proměření  izolačních  stavů  provozním  elektrikářem  a  vizuální  obhlídce  soustrojí,  obsluha 
elektrovelínu zapne přívod napětí 6kV na primární stranu transformátoru. Obsluha kotelny otevře 
sací armaturu a ve vizualizaci povolí start takto připraveného soustrojí. Kolik soustrojí se takto 
povolí ke startu, bude záviset na požadavcích vedení závodu TČA, ale aby měla automatika smysl, 
musí být vždy alespoň jedno soustrojí v záloze, tj. při provozu jednoho či dvou kotlů musí být  
připravena dvě soustrojí, při více kotlích v provozu by měla být připravena všechna tři.

Start napájecí stanice se bude provádět případech, kdy všechna čerpadla stojí, např. při nájezdu 
teplárny nebo po poruše. Z k provozu obsluhou povolených soustrojí NŘS vybere to s nejméně 
provozními hodinami a pokud čerpalo splňuje i ostatní podmínky spuštění, zařadí na první místo 
soustrojí určených ke startu. Tímto způsobem se na další místa seřadí i ostatní povolená soustrojí a 
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na obrazovce ovládání napájecí stanice obsluha stiskne tlačítko Start. Od této chvíle přebírá řízení 
automatika – NŘS. Obsluha z vizualizace bude mít  možnost  změnit  pořadí čerpadel či změnit 
interval  výměny pořadí.

Ten dá pokyn ke spuštění prvního v řadě nastaveného čerpadla. ŘS tohoto čerpadla ověří, že  
všechny hodnoty jsou v normálu a že je otevřena sací armatura. Poté zapne frekvenční měnič a  
nastaví  otáčky  čerpadla  na  minimální  technologickou  hodnotu  (podle  doporučení  výrobce 
čerpadla). Po stabilizaci otáček se začne otevírat výstupní armatura a současně se v NŘS zapne 
regulátor tlaku napájecí vody, která bude dál řídit otáčky čerpadla tak, aby byl tlak v rozdělovači  
napájecí vody 6,5 MPa.

Pokud  při  dosažení  žádaného  tlaku  snímač  množství  na  čerpadle  zjistí  malý  průtok,  bude 
otevřena armatura obtoku a tlak dorovnám zvýšením otáček.  Při  překročení  určitého množství  
(tyto hranice budou nastaveny v ŘS) se armatura obtoku uzavře.

Naopak  pokud  motor  dosáhne  max.  otáček  a  tlak  napájecí  vody  bude  stále  pod  žádanou 
hodnotou, NŘS dá pokyn ke spuštění dalšího soustrojí. Proběhne stejná sekvence jako u prvního 
čerpadla s tím, že po dosažení žádaného tlaku se plynule srovnají otáčky obou čerpadel.

Opačná sekvence proběhne, pokud se součet průtoků na dvou běžících čerpadlech dostane na 
hranici, že bude ekonomicky výhodné mít v provozu pouze jedno. Po určité době dá NŘS pokyn k 
odstavení jednoho z čerpadel s tím, že se automaticky začnou zvedat otáčky na druhém.

Při poruše a následném odstavení běžícího čerpadla zapne NŘS další čerpadlo dle nastaveného 
pořadí,  obdobně  jako  při  zapínání  čerpadel  při  nízkém tlaku.  Investor  v  takových  případech 
požaduje, aby čas nájezdu záskokového čerpadla na žádaný tlak proběhnul do 30 sekund.

V závěru zhotovení díla bude nutno odladit NŘS tak, aby se čerpadla provozovala v optimálním 
režimu. Bude nutno z dodavatelem čerpadel a investorem dohodnout pravidla zapínání a vypínání 
čerpadel tak, aby nedocházelo ke krátkodobým nájezdům či odstavováním, byť motory řízené FM 
toto umožňují. Bude vhodné zavedením hodnot ze strojovny (množství páry pro turbogenerátory)  
v NŘS predikovat budoucí vývoj v požadavcích na množství napájecí vody právě proto, aby měl  
systém informace pro možnosti odkladu zapínání či vypínání přískokových čerpadel.

Pokud dojde k poruše či odstavení NŘS (např. z důvodu servisu), musí ŘS každého napájecího 
soustrojí  umožnit jeho provoz autonomně, byť s tím, že může docházet k jisté nevyrovnanosti 
chodu  a  nebude  řešeno  automatické  zapínání  či  vypínání  čerpadel.  ŘS  bude  tedy  detekovat 
nefunkčnost NŘS a pro beznárazovost procesu zůstanou pro provozu ta čerpadla, která v okamžiku 
vypnutí NŘS byla v provozu, pouze řízení tlaku přejde pod lokální regulaci.

Obsluha z vizualizace bude mít možnost jednotlivá soustrojí v lokálním režimu plně ovládat,  
ale současně při tomto provozu bude muset brát v úvahu možnosti čerpadel a jejich zapínání při  
větších změnách potřeb kotelny řešit  manuálně.  V servisním módu bude  moci  obsluha přímo 
manuálně ovládat jednotlivé prvky – ovládat servoarmatury, frekvenční měnič (otáčky) či spouštět 
pomocná zařízení (např. větrání místnosti FM nebo případné hlazení ložisek). 
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2.4 Napájecí čerpadla – využití řídicích systémů
Každé napájecí soustrojí bude vybaveno svým vlastním řídicím systémem. Tento bude složen z 

procesoru, I/O karet, bude rovněž umožňovat komunikaci s frekvenčními měniči motorů čerpadel 
protokolem PROFIBUS-DP a  komunikaci  s  ostatními  stávajícími  částmi  technologické  sítě  – 
operátorskými pracovišti s vizualizací, InSQL serverem a rovněž s řídicím systémem, který bude 
optimalizovat chod napájecí stanice. 

Tento nadřazený systém lze sestavit několika způsoby:

1. nový systém specializovaný na řízení skupiny napájecích čerpadel

výhody: nový HW, nezatížený jinými úkoly, pouze řízení napájecí stanice

nevýhody: vyšší investiční náklady,  nutnost navázání nových spojení u stávajících ŘS  
kotlů (pro predikci  potřeby množství  napájecí  vody),  z  nichž mnohé ještě  
používají procesory řady Simatic S5

2. funkce nadřazeného systému budou zakomponovány do nových ŘS napájecích soustrojí, 
kdy se jeden z nich určí jako hlavní systém a tato funkce se bude mezi systémy podle  
potřeb přepínat

výhody: bez investičních nákladů na nový HW NŘS

nevýhody: nutnost navázání nových spojení u stávajících ŘS kotlů, jakákoli úprava NŘS 
je nutno provést na všech třech ŘS napájecích soustrojí, složitější komunikace 
s vizualizacemi, kdy je nutno měnit zdroje dat podle aktuálního systému, který 
má zrovna funkci NŘS.

3. funkce NŘS napájecí stanice budou zakomponovány do stávajícího NŘS kotelny

výhody: bez investičních nákladů na nový HW NŘS, není nutno navazovat další datová 
spojení mezi ŘS. 

nevýhody: společný ŘS, který řídí jak výkony kotlů, tak napájecí stanici (informace o  
stavu kotlů však může být naopak i výhodou)

Po zvážení všech výše uvedených možností byla zvolena varianta 3 – rozšíření stávajícího NŘS 
kotelny o funkce řízení  skupiny napájecích soustrojí.  NŘS kotelny již disponuje údaji  o stavu 
jednotlivých  kotlů,  o  spotřebě  páry  na  turbogenerátorech,  disponuje  dostatečně  výkonným 
procesorem (Simatic S7 s CPU 412) a již je napojen na síť Industrial Ethernet, na kterou budou 
napojeny i jednotlivé ŘS napájecích soustrojí.
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3 Návrh a realizace řídicího systému
Požadavkem investora je samoobslužný provoz napájecí stanice, takže řízení napájecí stanice 

za standardních podmínek bude svěřeno řídicímu systému. Aby tento ŘS mohl stanici ovládat, je  
nutné, aby měl přehled o stavu jednotlivých prvků, které tvoří samotnou napájecí stanici. Tento 
přehled mu zajistí soubor snímačů, kterými je zařízení stanice vybaveno. Pro ovládání stanice zase  
slouží akční členy, kterými může ŘS zpětně ovlivňovat stav jednotlivých prvků.

Z toho je zřejmé, že ŘS, jeho vstupy a výstupy musí být přizpůsobeny snímačům a akčním 
prvkům. Toto přizpůsobení je zajištěno využitím standardizovaných signálů, jako je např.4-20 mA 
výstup ze snímačů při měření analogových hodnot či stejný rozsah u vstupu do regulátoru polohy 
NOTREP  pro ovládání regulačních pohonů (tyto však v tomto projektu nejsou použity), použití  
napětí 24V DC u binárních signálů či protokolu PROFIBUS-DP pro ovládání FM. 

Protože tato práce vzniká samostatně, ještě před navázáním spolupráce s dodavatelem strojní  
části – napájecích čerpadel či vhodně dimenzovaných elektromotorů a FM měničů, tak seznam 
vstupů – měřicích čidel a signalizačních kontaktů nebo výstupů – servopohonů či výkonových 
spínačů vychází ze zadání investora a zkušeností řešitele z obdobných projektů. Pokud bude ŘS 
napájecí stanice realizován ve spolupráci s řešitelem této diplomové práce, seznam a rozmístění  
prvků MaR bude případně upraveno podle potřeb strojní části technologie.

3.1 Návrh měřicích míst, snímačů a akčních prvků
Návrh  počtu  a  rozmístění  snímačů  vychází  z  obdobné  technologie  napájecích  čerpadel, 

doplněné o čidla chvění na ložiscích a měření teploty v místnosti s FM a rozvaděčem MaR, což je  
jedním z požadavků investora.

V jednotlivých tabulkách je  seznam signálů,  které  jsou  nutné  pro  řízení  jednotlivých částí 
napájecího soustrojí:
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Tabulka 1: Seznam zařízení pro napájecí soustrojí

Popis

1
2
3
4 Motor Motor čerpadla
5 Transformátor
6 Frekvenční měnič motoru
7 Ostatní Ostatní pomocná zařízení

Zařízení elektro a MaR 
na napájecím soustrojí

Servoarmatura 1 Servoarmatura na sání čerpadla
Servoarmatura 2 Servoarmatura na výtlaku čerpadla
Servoarmatura 3 Servoarmatura na obtoku čerpadla

Tranformátor 6kV/690V
Freknenční měnič
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Tabulka 2: Seznam binárních signálů pro jednu servoarmaturu (pro jedno 
soustrojí budou použity 3)

Tabulka 4: Seznam binárních signálů pro servoarmatury

Tabulka 5: Seznam binárních signálů pro ostatní zařízení napájecího soustrojí

Tabulka 3: Seznam binárních signálů pro motor napájecího čerpadla

Popis Typ signálu

1 Vstup 1 Napětí 6kV – OK 24V DC
2 Vstup 2 Vstupní napětí FM – OK 24V DC
3 Vstup 3 Stav FM – OK 24V DC
4 Vstup 4 Porucha FM 24V DC
5 Výstup 1 Povolení chodu FM 24V DC

Binární vstupy-výstupy 
motor

Popis Typ s ignálu
1 Výstup 1 Chlazení místnosti FM – ZAP 24V DC
2 Výstup 2 Solenoid chlazení ložisek 24V DC

Ostatní binárnívýstupy

Ostatní binární vstupy Popis Typ signálu
1 Vstup 1 Chladící systém místnosti FM– OK 24V DC
2 Vstup 2 24V DC
3 Vstup 3 24V DC
4 Vstup 4 24V DC
5 Vstup 5 24V DC
6 Vstup 6 24V DC
7 Vstup 7 24V DC

Přívod napětí č.1 v rozvaděči MaR – OK
Přívod napětí č.2 v rozvaděči MaR – OK

Přívod napětí č.1 v rozvaděči elektro – OK
Přívod napětí č.2 v rozvaděči elektro – OK

Tlak chladící vody (manostat) – OK
Teplota tranformátoru 6kV/690V – OK

Popis Typ signálu

1 Vstup 1 Poloha zavřeno 24V DC
2 Vstup 2 Poloha otevřeno 24V DC
3 Vstup 3 Porucha – tepelná ochrana 24V DC
4 Vstup 4 24V DC
5 Výstup 1 Stykač – směr otevřít 24V DC
6 Výstup 2 Stykač – směr zavřít 24V DC

Binární vstupy-výstupy 
servoarmatura

Pohon ready



Zde je nutno vzít v úvahu, že hodnoty z frekvenčních měničů budou přenášeny protokolem 
PROFIBUS-DP, zde projektované binární signály pro měniče jsou z důvodu bezpečnosti provozu.

3.1.1 Rozmístění prvků MaR a elektro 
 Rozmístění snímačů na soustrojích bude podle Obr. 1, snímač polohy obtokového ventilu bývá 

součástí  samotného  servopohonu.  Snímač  tlaku  napájecí  vody  pro  NŘS  bude  umístěn  na 
rozdělovači napájecí vody.
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Tabulka 6: Seznam analogových signálů napájecího soustrojí

Obr 1: Rozmístění snímačů na napájecím soustrojí,  zdroj [5]

Analogové vstupy Popis Typ signálu
1 Vstup 1 Teplota ložiska L1 – motor 4 – 20 mA
2 Vstup 2 Teplota ložiska L2 – motor 4 – 20 mA
3 Vstup 3 Teplota ložiska L3 – čerpadlo 4 – 20 mA
4 Vstup 4 Teplota ložiska L4 – čerpadlo 4 – 20 mA
5 Vstup 5 Teplota vinutí 1 4 – 20 mA
6 Vstup 6 Teplota vinutí 2 4 – 20 mA
7 Vstup 7 Teplota vinutí 3 4 – 20 mA
8 Vstup 8 Teplota v místnosti FM 4 – 20 mA
9 Vstup 9 Tlak vody na sání čerpadla 4 – 20 mA

10 Vstup 10 Tlak vody na výtlaku čerpadla 4 – 20 mA
11 Vstup 11 Množství vody na výtlaku čerpadla 4 – 20 mA
12 Vstup 12 Vibrace ložiska L1 – motor 4 – 20 mA
13 Vstup 13 Vibrace ložiska L2 – motor 4 – 20 mA
14 Vstup 14 Vibrace ložiska L3 – čerpadlo 4 – 20 mA
15 Vstup 15 Vibrace ložiska L4 – čerpadlo 4 – 20 mA
16 Vstup 16 Poloha ventilu obtoku 4 – 20 mA



3.1.2 Snímače teploty
Pro měření teploty ložisek:

Snímač  teploty s  kabelovým vývodem,  typ  112 67,  výrobce  ZPA Nová  Paka   -  odporový 
teploměr Pt 100 ve 4-vodičovém zapojení je určen k měření teplot ložisek turbín a jiné podobné 
aplikace,  kdy je snímač namontován ve vývrtu měřeného zařízení.  Délka čidla a délka kabelu 
budou určeny podle přesných mechanických rozměrů ložiskových skříní

Pro převod odporového výstupu na standardizovaný signál 4 až 20 mA se použije převodník 
typu P5102 (výrobce JSP a.s.)  s  obj.  kódem P5201 L00 R11 C3 RL0°C RH200°C ECL, kdy 
teplota 0°C odpovídá 4 mA a 200°C 20mA. Napájení převodníku zajistí  vstupní karta řídícího 
systému, převodník vůči kartě bude zapojen dvouvodičově. Tento typ převodníku lze využít i pro 
čidla teploty vinutí elektromotoru. Převodníky budou umístěny v přechodové skříni – rozvaděči 
umístěném poblíž stání soustrojí.

Pro měření teploty v místnosti frekvenčního měniče:

Prostorový snímač teploty typ 211 (výrobce ZPA Nová Paka a.s.) s integrovaným převodníkem 
z výstupem 4 až 20 mA. Objednací kód psnímače je 211 P1B/55, což odpovídá teplotnímu rozsahu 
-30 až 70°C. I zde bude snímač připojen k vstupní analogové kartě dvouvodičovým zapojením.

3.1.3 Snímače tlaku
Jako snímače tlaku napájecí vody budou použita čidla typu DMP333 (výrobce BD Sensors 

s.r.o.), jedná se o piezoelektrický typ snímače ve tvaru nerezového válce. Elektrické zapojení bude 
ve dvouvodičovém zapojení, kdy 4 mA budou odpovídat 0 MPa (relativní) a 20mA tlaku 10 MPA.

3.1.4 Snímače průtoku
Průtok  bude  měřen  na  principu  založeném na  vzniku  diferenčního  tlaku  průtokem média 

škrtícím orgánem. Zde se bude jednat o clonu DIN (dodavatel Mattech s.r.o). Diferenční tlak bude  
na proudový signál převádět snímač diferenčního tlaku typ Indif 51, výrobce ZPA Nová Paka. 
Rozměry clony a diferenční tlak při daném průtoku budou vycházet z dodávky strojního zařízení,  
tlak  odpovídající  výstupu  20mA bude  tedy  nastaven  na  základě  protokolu  škrtícího  orgánu, 
snímače typu Indif mají široký rozsah možností nastavení.

3.1.5 Snímače vibrací
Měření vibrací bude zajišťovat měřící systém A3600 Trend, výrobce Adash s.r.o.. Jedná se o 

modulový systém měření, kdy pro vytvoření 4 kanálové ústředny je nutno spojit moduly MAIN, 
PWR, MPX, COM a LOOPS.  Celá sestava je  doplněna čtyřmi  ICP snímači.  Výstup z  měřící 
ústředny je tvořen 4 proudovými smyčkami 4 až 20 mA.

3.1.6 Uzavírací servopohony
Jako uzavírací servoarmatury budou použity typy Modact MON, typové číslo 52031.7B23N, 
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výrobce ZPA Pečky a.s. Armatury mohou být vybaveny vysílačem polohy, pro podmínky TČA se 
vyžadují  klasické  spínače koncové polohy a  momentu.  Nejsou doporučeny typy s  bateriovým 
napájením.

3.1.7 Regulační servopohony
Jako regulační servoarmatury budou použity typy Modact MTN, typové číslo 52441, výrobce 

ZPA Pečky a.s.  Jedná  se  servomotor  přímočarý  tahový.  Armatury budou vybaveny vysílačem 
polohy,  pro podmínky TČA se vyžadují  klasické spínače koncové polohy a momentu.  Nejsou 
doporučeny typy s bateriovým napájením.

3.1.8 Elektromotor
Siemens 1LA8 407-2PM70-Z A23+A72+K02

Jmenovitý výkon 680kW (při použití protihlukového krytu 645kW) 

Napájecí napětí 3x 400/690V D/Y 

Jmenovitý proud 640A 

Jmenovité otáčky 2986 min-1 

Maximální povolené 3600 min-1 

mechanické otáčky 

Jmenovitý moment 2175 Nm 

Účiník 0,92 

Účinnost 97,2% 

Tepelná třída izolace F 

Moment setrvačnosti 11 kg m2 

3.1.9 Frekvenční měnič
Siemens Sinamics G150, tento typ měniče již je používán na závodě TČA

Technické parametry měniče: 

typové označení 6SL3710-1GH37-4AA0-Z L26 s parametry 3AC 690V, 710kW

- trvalý výstupní proud In = 735A 

- při nízkém přetěžování 110%: 

• základní výstupní proud IL = 710A

• přetěžovací proud = 781 A/60s v periodě 300s
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- při vyšším přetěžování 150%: 

• základní výstupní proud IH = 657A 

• přetěžovací proud = 985 A/60s v periodě 300s

- ztrátový výkon měniče pro In = 735 A činí 13,5kW

– krytí IP20

Tento typ měniče je standardně vybaveny základní filtrací, vyhovující kategorii C3 dle EN 61 800-
3  Ed.  2.  pro  odrušení  průmyslových  provozoven.  Vzhledem  ke  kabelové  trase  výstupního 
stíněného kabelu od měniče k motoru a použití  nového motoru fy SIEMENS v provedení  pro 
provoz s měniči frekvence není nutné použití výstupní tlumivky ani výstupního filtru dU/dt. 

3.2 Návrh struktury (topologie) řídicích systémů, popis síťové 
architektury

Na  závodě  TČA je  již  vybudována  počítačová  síť  s  protokolem Industrial  Ethernet,  která 
spojuje  všechna  PLC,  operátorské  stanice  s  vizualizacemi  a  rovněž  koncentrátor  pro  sběr  dat 
příslušející  k  InSQL serveru.  K síti  mohou rovněž  přistupovat  servisní  pracovníci  a  provádět 
programovací a konfigurační zásahy. Schéma této počítačové sítě i dalších podnikových LAN a 
datových spojů je v příloze č. 8.

Síť tvoří optické linky, které jsou umístěny v kovových žlabech kopírující obvodové zdi budovy 
teplárny, takže síť je vystavěná do kruhové topologie. Aby bylo možno tuto topologii využít i jako 
prvek ke zvýšení spolehlivosti, např. při přerušení jednoho segmentu optické sítě, je jako aktivních 
prvků použito  datových  přepínačů (switch)  řady SCALANCE X200  od firmy Siemens,  které 
umožňují změnit směr toku dat právě při poruše na jednom segmentu sítě.

Protože  PLC  NŘS  kotelny,  který  bude  řídit  skupinu  napájecích  čerpadel  a  operátorská 
pracoviště, ze kterých se budou tato čerpadla ovládat, jsou součástí této sítě Industrial Ethernet, je  
přirozené, že i jejich ŘS se napojí na tuto síť.

Proto bude switch v rozvaděči ŘS oběhové stanice, který je napojen přímo na optickou síť a  
současně je vzdálenostně nejblíže předpokládanému umístění ŘS napájecích čerpadel doplněn o 
další  switch  řady  SCALANCE  X200.  Tento  bude  mít  minimálně  3  nové  porty  RJ45  pro 
komunikace s novými ŘS, připojení bude přes metalické kabely (CAT5).

Aby bylo možno zajistit přenos dat z těchto nových ŘS, musejí být tyto vybaveny příslušným 
komunikačním  rozhraním.  Bude  tedy  použito  buď  CPU  s  integrovaným  rozhraním  RJ45  a 
protokolem Industrial Ethernet nebo bude CPU doplněn o komunikační kartu řady CP 343-1, která 
síťovou komunikaci rovněž umožňuje. Výběr konkrétního typu je upřesněn v bodě 3.3.2.

Při prvotní konfiguraci se nově dodaným rozhraním RJ45 (ať přímo na CPU či komunikační 
kartě) nastaví IP adresa, která vychází z dohod se servisní organizací a která musí být v rámci sítě 
na závodě TČA jedinečná.
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Dalším z požadavků je i řízení motoru čerpadla frekvenčním měničem. Jak již bylo uvedeno 
dříve, investor doporučuje zhotoviteli použít FM firmy Siemens. V závodě TČA dva měniče této 
firmy a obdobného předpokládaného výkonu se již používají – řízení motorů oběhových čerpadel  
zajišťují  měniče  SINAMICS  G150.  Tyto  měniče  mohou  komunikovat  s  řídicími  systémy 
prostřednictvím komunikačního protokolu PROFIBUS-DP. Po této sběrnici se přenáší data o stavu 
měniče do ŘS a naopak z ŘS je možno tyto měniče ovládat. Protože rozhraním pro PROFIBUS-
DP jsou vybaveny všechny CPU (s výjimkou nejlevnějších modelů řady S7-312 a S7-313), bude 
komunikace  probíhat  přímo  mezi  procesorem  ŘS,  který  má  jednu  z  komunikačních  sběrnic 
programově  nastavenou  jako  rozhraní  PROFIBUS-DP  Master  (včetně  adresy)  a  měničem 
SINAMICS  G150  (případně  jiným  typem)  s  rozhraním   PROFIBUS-DP  Slave.  Detail 
komunikačních linek týkajících se napájecích čerpadel a jejich komunikací s okolím je zobrazen 
na Obr. 2.
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Obr 2: Schéma LAN propojení ŘS napájecích čerpadel s NŘS a OP



3.3 Řídicí systém

3.3.1 Základní požadavky na ŘS pro jedno soustrojí
Řídicí systémy jednotlivých soustrojí napájecí stanice budou sestaveny, jak již bylo uvedeno, z 

komponentů firmy Siemens – PLC Simatic S7, což umožní bezproblémové propojení se stávajícím 
NŘS kotelny, který je na platformě Simatic S7/400 (využívá konkrétně procesor S7/412) a který 
bude řídit napájecí stanici jako skupinu čerpadel. Dalšími důvody jsou dostupnost náhradních dílů, 
ze zkušeností s těmito ŘS a v neposlední řadě také z důvodu, že firma Siemens, divize Služeb pro  
průmysl drží nepřetržitou hotovost na servis ŘS. 

Při volbě již konkrétního PLC a příslušenství pro řízení soustrojí napájecího čerpadla byl brán 
do úvahy především:

– počet vstupů

– možnosti  rozšíření (v případě, že samotné PLC nebude mít  dostatečný počet vstupů či 
výstupů)

– komunikační  možnosti  (   komunikace  přes  Industrial  Ethernet,  komunikace  přes 
PROFIBUS-DP)

– cena

Podle předpokládaného počtu signálů (viz.3.1) jsou dány minimální počty vstupů a výstupů, lze 
předpokládat, že investor však bude požadovat rezervy pro případné budoucí rozšíření systému 
(10-20 %), takže PLC musí mít možnost minimálně zapojit:

– 26 digitálních vstupů

– 11 digitálních výstupů

– 20 analogových vstupů

– 2  komunikační  porty  (NŘS  –  protokol  Industrial  Ethernet,  frekvenční  měnič  –  
PROFIBUS-DP)

3.3.2 Porovnání a výběr ŘS pro jedno soustrojí
Firma  Siemens  vyrábí  řídicí  systémy  pro  běžné  průmyslové  účely  ve  4  řadách,  jejichž 

výkonové parametry se vhodně mezi sebou doplňují.

Řada S7-200 je nejnižší řada, která by však zvládla ovládat motor napájecího čerpadla, ovládat 
soustavu armatur a vyhodnocovat údaje z analogových čidel. Nicméně jedním z požadavků je i  
řízení FM SINAMICS G150 protokolem PROFIBUS-DP a zde je jedno z omezení řadu S7-200,  
kdy tato  řada  nemůže  vystupovat  při  řízení  komunikace  protokolem PROFIBUS-DP jako typ 
Master, ale pouze jako Slave. Tuto řadu tedy nemůžeme za standardních podmínek použít.

Nová řada S7-1200 je výkonnější a má již v základu komunikace Industrial Ethernet, avšak v  
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tuto chvíli není u této řady vyřešena komunikace přes protokol PROFIBUS-DP a navíc servisní 
firma zatím tuto řadu standardně nedodává (se všemi důsledky pro případné opravy). Dá se sice  
očekávat v obou směrech brzkou změnu, v tuto chvíli však tuto řadu využít v projektu nelze. 

Řada  S7-300  je  osvědčená  řada,  je  na  ni  vybudováno  mnoho  aplikací.  Řada  obsahuje  i 
procesory s integrovaným protokolem Industrial Ethernet, tak procesory v kompaktním provedení 
(obsahují několik vstupů a výstupů, binárních i analogových), firma Siemens v této řadě nabízí 
kromě  standardních  i  karty  ze  speciálními  funkcemi,  rovněž  i  firmy mimo  koncern  Siemens 
nabízejí svůj HW kompatibilní s touto široce rozvinutou řadou.  V nabídce firmy Siemens zaujímá 
ze všech řad největší podíl.

Řada S7-400 je nejvyšší řada běžně průmyslově využívaných PLC Simatic, rovněž s velkým 
výběrem různých typů karet. Má vyšší výpočetní výkon než řada S7-300, všechny funkce této řady 
a  navíc  funkce,  které  například  umožňují  redundanci  (paralelní  chod)  procesorů.  Tato  řada  je 
ovšem také nejnákladnější a proto je vhodné ji používat tam, kde se využije její výpočetní výkon 
nebo pokud se využije jejich speciálních funkcí. Pro částečné snížení investičních nákladů bývají 
procesory   řady  S7-400  spojovány  s  I/O  kartami  řady  S7-300  komunikací  s  protokolem 
PROFIBUS-DP.

Je  tedy možno  použít  Simatic  řady S7-300 nebo S7-400,  PLC řady S7-1200 mají  sice  do 
budoucna předpoklady rozsáhlého využití,  první  náznaky ukazují,  že  řada bude  cenově velmi  
atraktivní, v tuto chvíli však trpí tím, že řada ještě neobsahuje všechny moduly, např. modul pro  
PROFIBUS-DP . Protože soustrojí napájecího čerpadla včetně armatur bude umístěno na poměrně 
malém prostoru, nepředpokládá se využití  např. distribuovaných I/O řady ET 200. Pro cenové 
vyhodnocení byla vytvořena tabulka č.7 (na následující straně)

Z této tabulky je poznat, že cenově nejvýhodnější je první varianta, tedy PLC řady Simatic  
S7/300, kompaktní provedení typ CPU 314C 2DP (6ES7 314-6CG03-0AB0) společně se dvěma 
moduly  analogových  vstupů  SM331(231-0HC22-0XA0)  a  jedním  16-ti  vstupým  binárním. 
Nicméně kombinace typu CPU 315 2 PN/DP (6ES7 315-2EH13-0AB0) společně s třemi moduly 
analogových vstupů SM331(231-0HC22-0XA0)  a  jedním modulem binárních vstupů a  jedním 
modulem binárních výstupů je  z  hlediska  servisu  výhodnější,  neboť investor  již  nyní  má  zde 
použité komponenty jako ND. Celkový rozdíl mezi variantou první, případně druhou a variantou 
třetí není natolik markantní (cca 18.000,- Kč na jedno soustrojí) při předpokládané celkové ceně za 
napájecí stanici, navíc odpadá nutnost mít k dispozici jedno CPU typu 314C a 16-ti vstupou karu 
SM321 jako ND, což by náklady opět zvýšilo. CPU typu 315 2DP/PN má navíc k dispozici 256 k  
paměti  oproti  96k  paměti  kompaktního  typu  a  je  tedy  možnost  zavedení  případných  dalších 
regulací  v  případě,  že  nastane tato skutečnost  ať  v průběhu realizace díla  nebo dodatečně při 
změně v budoucnu.
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3.4 Popis komponentů řídicího systému
Nový systém řízení napájecí stanice je tvořen tak, že každé napájecí čerpadlo má svůj vlastní  

řídicí systém, tvořený PLC řady S7-300, takže je schopno samostatného provozu i bez zapojení do 
většího  celku.  Systémy  u  všech  tří  napájecích  soustrojí  jsou  stejné,  využívají  stejných 
hardwarových komponent (jejich popis je v bodech 3.4.1 až 3.4.5) a stejného aplikačního software, 
liší se pouze nastavenou IP adresou.

Současně celá napájecí stanice využívá i stávající nadřazený řídicí systém kotelny, který má za 
úkol  optimalizaci  provozu  napájecí  stanice  jako  celku.  Do  tohoto  NŘS  nejsou  při  této  akci  
přidáváný žádné nové HW prvky,  pouze se  doplní  jeho aplikační  SW o bloky řídicí  napájecí 
stanici. NŘS využívá procesoru řady S7-400 propojených z ekonomických důvodů se vstupními  
kartami  řady S7-300 pomocí  komunikace na protokolu PROFIBUS-DP.  Popis  stávajících HW 
komponent NŘS je v bodech 3.4.3 až 3.4.10

3.4.1 Zdroj SITOP PS307 power 5
Zdroj napětí 24V pro CPU řady Simatic S7-300 a přídavné moduly

Základní parametry použité použitého zdroje SITOP PS307:

Katalogové označení: 6ES7 307-1EA00-0AA0

Napájecí napětí: 230/120 V AC

Výstupní napětí: 24 V DC / 5A max 

Rozměry (šířka x výška x hloubka) 80 x 125 x120 [mm] 
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Tabulka 7: Cenové porovnání uvažovaných PLC

Počet DI/DO Počet AI/AO Cena

36/16 20/2 1/1/1

32/16 24/0 1/1/1

32/32 24/0 1/1/1

32/32 24/0 1/1/2

PLC + I/O karty + Com karty + Zdroje MPI/Profibus/IE

CPU 314C 2DP + CP343-1 Lean + 
SM331 (2x)  + SM321+  SITOP 307 74 056 Kč

CPU 315-2 DP/PN + SM331 (3x) + 
SM321 + SM322 + SITOP 307 87 954 Kč

CPU 315-2 DP/PN + SM331 (3x) + 
SM321 + SM322 + SITOP 307 92 204 Kč

CPU 412-2 DP + CP443-1 + SITOP407 
+ IM153-1 + SM331 (3x) + SM321 + 

SM322 + SITOP 307
148 984 Kč



3.4.2 Základní jednotka SIMATIC S7-300 – CPU 315-2 PN/DP
Průmyslové  řídicí  systémy řady  SIMATIC  S7-300  jsou  určeny  pro  realizaci  nejrůznějších 

automatizačních úloh středního rozsahu. Jádrem řídicího systému řady S7-300 je jednotka CPU, 
která zpracovává uživatelský program. Tato CPU se vyrábějí v provedeních:

– standardního CPU (použito i v tomto projektu)

– kompaktního CPU, které je doplněno o analogové a binární vstupy/výstupy

– bezpečnostního CPU (obsahuje funkce zvyšující  bezpečnost  vykonávaných instrukcí  a  
komunikací)

– technologického CPU (obsahuje funkce pro řízení polohu a pohybu)

Všechny jednotky jsou standardně osazeny programovacím a komunikačními rozhraními MPI, 
ve většině typů je zabudováno rozhraní PROFIBUS (typy označené koncovkou DP),   případně i  
Industrial Ethernet (označení PN, tj. i v tomto projektu použité CPU)

Základní parametry použité jednotky CPU typu SIMATIC S7-300 – CPU 315-2 PN/DP:

Katalogové označení: 6ES7 315-2EH13-0AB0

Napájecí napětí: 24 V DC

Pracovní paměť (RAM): 256kB

Binární vstupy/výstupy (max): 1 024/1 024 (rozšířené přes DP 16 384/16 384)

Analogové vstupy/výstupy (max): 256/256 (rozšířené přes DP 1 024/1 024)

Protokol MPI: ano (2x)

Protokol PROFIBUS-DP: ano (1x)

Protokol Industrial Ethernet: ano

Rozměry (šířka x výška x hloubka) 80 x 125 x130 [mm]

3.4.3 Karta digitálních vstupů SM 321
Karta obsahující 32 binárních vstupů (24 V DC)

Základní parametry použité karty digitálních vstupů SM 321:

Katalogové označení: 6ES7 321-1BL00-0AA0

Napájecí napětí: 24 V DC

Binární vstupy: 32  (24 V DC)

Binární výstupy: 0

Galvanické oddělení: ano
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Rozměry (šířka x výška x hloubka) 40 x 125 x130 [mm]

3.4.4 Karta digitálních výstupů SM 322
Karta obsahující 32 binárních výstupů (24 V DC, 0.5 A)

Základní parametry použité karty digitálních výstupů SM 322:

Katalogové označení: 6ES7 322-1BL00-0AA0

Napájecí napětí: 24 V DC

Binární vstupy: 0

Binární výstupy: 32  (24 V DC, 0,5 A)

Galvanické oddělení: ano

Rozměry (šířka x výška x hloubka) 40 x 125 x130 [mm]

3.4.5 Karta analogových vstupů SM 331
Karta obsahující 8 analogových vstupů, určená pro PLC Simatic S7 – 300 (nepřímo s využitím 

přenosu přes PROFIBUS-DP i S7-400)

Základní parametry použité karty analogových vstupů SM 331:

Katalogové označení: 6ES7 331-7KF02-0AB0

Napájecí napětí: 24 V DC

Analogové vstupy: 8  (široká škála napěťových, proudových a 
termočlánkových standardních průmyslových vstupů)

Rozlišení: 15 bit

Galvanické oddělení: ano

Rozměry (šířka x výška x hloubka) 40 x 125 x130 [mm]

3.4.6 Zdroj SITOP 407
Zdroj napětí 5V pro CPU řady Simatic S7-400 a přídavné karty

Základní parametry použité použitého zdroje SITOP 307:

Katalogové označení: 6ES7 407-0KA02-0AA0

Napájecí napětí: 230/120 V AC

Výstupní napětí: 5 V DC / 10A max 

Rozměry (šířka x výška x hloubka) 50x 290 x 217 [mm]
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3.4.7 Základní jednotka SIMATIC S7-400 – CPU 412-2 DP
Průmyslové  řídicí  systémy řady  SIMATIC  S7-400  jsou  určeny  pro  realizaci  nejrůznějších 

automatizačních  úloh  středního  a  velkého  rozsahu.  Jádrem  řídicího  systému  řady  S7-400  je 
jednotka CPU, která zpracovává uživatelský program. Tato CPU se vyrábějí v provedeních:

– standardního CPU (použito i v tomto projektu)

– kompaktního CPU, které je doplněno o analogové a binární vstupy/výstupy

– bezpečnostního CPU (obsahuje funkce zvyšující  bezpečnost  vykonávaných instrukcí  a  
komunikací)

– technologického CPU (obsahuje funkce pro řízení polohu a pohybu)

Všechny jednotky jsou standardně osazeny programovacím a komunikačními rozhraními MPI, 
ve většině typů je zabudováno rozhraní PROFIBUS (typy označené koncovkou DP),   případně i  
Industrial Ethernet.

Základní parametry použité jednotky CPU typu SIMATIC S7-400 – CPU 412-2 DP:

Katalogové označení: 6ES7 412-2XJ05-0AB0

Napájecí napětí: 5 V DC

Pracovní paměť (RAM): 256kB (program) + 256kB (data)

Binární vstupy/výstupy (max): 32 768/ 32 768

Analogové vstupy/výstupy (max): 2 048/2 048

Protokol MPI / PROFIBUS-DP: ano(1x) / ano (2x)

Protokol Industrial Ethernet: ne

Rozměry (šířka x výška x hloubka) 25 x 290 x 219 [mm]

3.4.8 Komunikační karta Industrial Ethernet CP 443-1
Karta umožňující CPU řady S7-400 rozšířit  o komunikaci  po protokolu Industrial Ethernet,  

případně i Profinet.

Základní parametry komunikační karty CP 443-1:

Katalogové označení: 6GK7 443-1EX21-0XE0

Napájecí napětí: 5 V DC 

Protokol Industrial Ethernet: ano (2x) – RJ45 (10/100 Mbit/s; TP)

Rozměry (šířka x výška x hloubka) 25 x 290 x 219 [mm]
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3.4.9 Komunikační karta Profibus-DP IM 153-1
Karta umožňující I/O karty řady S7-300 připojit k CPU přes komunikační linku s protokolem 

PROFIBUS-DP.

Základní parametry komunikační karty IM 153-1:

Katalogové označení: 6ES7 153-1AA03-0XB0

Napájecí napětí: 24 V DC

Protokol PROFIBUS-DP: ano (1x) – 9.6 kBd ... 12 MBd

Rozměry (šířka x výška x hloubka) 40 x 125 x 117 [mm]
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4 Programové vybavení pro PLC

4.1 Vývojový software
Vývojový  software  je  skupina  programů,  prostřednictvím kterých  je  možné  programovat  a 

konfigurovat hardwarové částí řídicích systémů – samotná PLC, operátorské panely či případně 
jiné komponenty (např. některé typy snímačů či složitějších měřicích přístrojů). 

Pro vývoj aplikací pro ŘS napájecího soustrojí a NŘS kotelny byl použit vývojový software 
STEP7 .

4.1.3 STEP7
Program STEP 7  je prostředí pro programování a konfiguraci řídicích systémů Simatic C7 a S7 
řady 300 a 400 fy. Siemens, tak i řídicí systémy založené na PC, tj. WinAC. Obsahuje výkonné 
nástroje a funkce pro řadu úloh spojených s automatizačními projekty. Nabízí uživatelsky příjemný 
způsob práce ve všech fázích vývoje projektu jakými jsou obvykle konfigurace a parametrizování  
hardwaru, definování komunikace, programování, testování a oživování projektu, servis, správa 
dokumentace a  archivování,  provozní  a  diagnostické funkce,  umožňuje  za  pomoci  přídavných 
inženýrských  nástrojů  rozšiřovat  své  funkce.  V  posledních  verzích  umožňuje  do  sebe 
zakomponovat i programování v programu WinCC flexible.

Editor programu umožňuje vývoj aplikace v LADDER diagramech (LAD) nebo v STL či FBD.

Při vývoji aplikace byly využity standardní součásti prostředí STEP7 Professional Edition 2006 
(v5.4 SP5):

Simatic Manager

základní  prostředí  pro  vytváření,  změny  a  přesuny  organizačních  bloků,  funkcí  a  datových 
bloků,jejich organizaci  jak v vývojovém prostředí  tak v PLC a dále pro spouštění  pomocných 
aplikací.

LAD editor

prostředí pro vývoj samotných algoritmů, v prostředí jazyků LAD, STL či FBD

S7 GRAPH

prostředí pro pro vývoj sekvencí

HW configurator

aplikace pro tvorbu a konfiguraci PLC z hardwarové stránky

SIMPLC

softwarový simulátor, kterým lze testovat vytvořenou HW konfiguraci a samotný program. V PC 
vytvoří  virtuální  PLC,  který do jisté  míry je  schopen simulovat  běh vytvořených algoritmů a 
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reakci na vnější podněty

NetPro

konfigurátor pro prostředí SIMATIC NET ve kterém se nastavují komunikační linky PLC nebo 
Simatic PC Station s vnějším prostředím. Zahrnuje komunikace typu Profibus, MPI, Industrial 
Ethernet, Profinet

Dále byly použity knihovny speciálních funkcí, které prostředí STEP7 v základu nenabízí a které  
se musely do tohoto prostředí přidat navíc. Jedná se o:

Standard PID Control

knihovna s vylepšeným PID regulátorem, obsahuje funkce pro spojitý a 3-stavový regulátor

Modular PID Control

knihovna s pomocnými funkcemi pro PID regulátory nebo i pro samostatné použití

4.2 Aplikace pro řídicí systém napájecího soustrojí
Protože stávající napájecí stanice nedisponuje řídicím systémem, motory jsou spínány přímo,  

bez frekvenčního měniče a v tuto chvíli je pouze obecný požadavek na samotná čerpadla, takže 
není přesný předpis pro provozování konkrétního typu, vychází řešení aplikace řízení napájecího 
soustrojí ze zkušeností se stávajícími typy a ze zkušeností s provozováním oběhových čerpadel,  
která  jsou řízena frekvenčními  měniči.  Základní  způsob provozování  se  nemůže příliš  lišit  od 
stávajícího,  rozdíly  mohou  být  pouze  při  najíždění  čerpadel  a  při  provozování  při  nízkých 
průtocích, kdy je nutno u stávajících otevírat obtokový ventil, kdežto u nových se předpokládá 
snížení otáček. Můžou být rozdíly při chlazení ložisek či ucpávek, kdy investor sice požaduje bez 
potřeby chlazení, ale pokud by cena těchto čerpadel přesáhla určitou hranici, je možná realizace i s  
nutným chlazení.

Proto bude  samotný aplikační  SW rozdělen do  bloků tak,  aby případné změny byly dobře 
doplnitelné  a  při  HW konfiguraci  systému bylo  s  možností  řízení  obtoku a  chlazení  dokonce 
počítáno tak, jako by byly skutečně  potřeba.

4.2.1 Popis funkce – algoritmus řídicího systému napájecího soustrojí
Algoritmus  pro  řízení  napájecího  soustrojí  je  vytvořen  tak,  že  má  jako  základní  režim 

autonomní  provoz  napájecího čerpadla.  Takže systém po zapnutí  bude  přichystán  tak,  aby po 
obdržení startovacího signálu z vizualizace samostatně zjistil svůj stav a pokud bude v pořádku 
(žádný poruchový signál, otevřená sací servoarmatura) roztočil motor na minimální technologické 
otáčky a po stabilizaci (určený časový interval) začal otevírat výstupní armaturu a současně zapnul  
regulátor tlaku napájecí vody, nastavený standardně na 6,5 MPa.

Regulátor bude porovnávat žádanou hodnotu s měřenou, výstup regulátoru bude ovládat otáčky 
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měniče. Tlak vody bude měřen snímačem zavedeným na analogový vstup ŘS. Bude-li vyžadovat 
technologie čerpadla obtok (propojení výstupu čerpadla se sáním) při malém průtoku, tak ŘS na 
základě vyhodnocení množství vody na výstupu dá pokyn k otevření obtokové armatury. Pokud se 
množství zvýší, systém armaturu zavře. Případná hranice pro otevření a uzavření armatury bude 
dohodnuta s výrobcem čerpadla.

Povel pro odstavení soustrojí nejdříve spustí uzavírání výstupní armatury a nastavení nulových 
otáček čerpadla. Z technologických důvodů budou nulové otáčky nastaveny až po určité době po 
zahájení  uzavírání  armatury,  měnič již  sám tyto otáčky postupně sníží  podle „rampy“ poklesu 
otáček,  nastavené  při  konfiguraci  měniče.  Tvar  rampy  bude  záviset  na  použitém  motoru  a 
čerpadle, slouží jako ochrana těchto zařízení před náhlými výkonovými či tlakovými skoky.

Systém po celou dobu provozu čerpadla bude sledovat všechny vstupní signály, analogové či 
binární. Jedna část algoritmu bude po dobu provozu soustrojí vyhodnocovat tyto vstupy, současně 
bude určeno, které vstupy budou kritické, důležité a informativní. 

– Kritické vstupy (zde se bude jednat o binární vstupy) při změně hodnoty z normální na  
poruchovou způsobí vypnutí motoru čerpadla a uzavření výstupní armatury. Pro ošetření 
případných zákmitů budo tyto vstupy časově zpožděny o cca 1 s.

– Důležité  vstupy (analogové,  případně  i  binární)  budou  mít  dvě  limity.  První  způsobí 
varování pro obsluhu, ale soustrojí neodstaví, druhá limita již způsobí odstavení soustrojí. 
U  analogových  vstupů  budou  limity  tvořeny  dvěma  číselnými  hodnotami  (případně 
čtyřmi, pokud budou sledovány minimální a maximální hodnoty) předem zadanými do 
ŘS, u překročení limit vybraných signálů bude zavedeno časové zpoždění v řádu desítek 
sekund  či  několika  minut,  než  dojde  k  pokynu  pro  odstavení  soustrojí.  Všechny 
odstavující signály bude možno uvést do tzv. debloku, kdy jeho stav nebude mít možnost 
vypnutí soustrojí, např. při servisních zásazích za provozu apod.

– Infomativní  vstupy – u analogových hodnot  budou sledovány obě dvě či  čtyři  limitní 
hodnoty, ale jejich překročení nebude mít vliv na odstavení soustrojí, systém pouze přes 
vizualizaci upozorní obsluhu o překročení nastavené hodnoty. Obdobně se to bude týkat i 
vyhodnocení binárních signálů.
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Protože je předpoklad, že provoz napájecího soustrojí  bude především řízen z NŘS, tak při 
zapnutí systému proběhne ještě procedura, která zjistí stav a případné požadavky ze strany NŘS.  
Teprve poté, co by se systém nemohl spojit s NŘS, zůstal by ve svém základním režimu a  začaly 
by plně platit výše uvedené postupy.

Když však systém bude s NŘS navázána datová komunikace, sdělí mu ŘS svůj aktuální režim, 
pokud i NŘS bude systému signalizovat svou připravenost řídit skupinu, tak obsluha bude moci  
přiřadit soustrojí k řízení z NŘS. Když obsluha dále potvrdí možnost startu, NŘS začlení soustrojí 
do svých algoritmů a samotný systému bude vyčkávat na případný pokyn ke startu z NŘS a poté  
systém nebude  startovat  příkazem z  vizualizace,  ale  pokynem od NŘS.  Najížděcí  sekvenci  – 
spuštění  motoru,  otevření  výstupní  armatury -  bude řídit  ŘS napájecího čerpadla,  potom však 
předá řízení otáček motoru regulátorům v NŘS. Stejně tak pro vypnutí čerpadla NŘS pošle signál,  
vypínací sekvenci bude opět přímo řídit ŘS čerpadla. Stejně tak bude možno do řízení skupiny 
zařadit i běžící čerpadlo. Pokud již ve skupině bude již jiné běžící čerpadlo, tak NŘS podle tlaku,  
potřeb na množství vody a nájezd provozních hodin rozhodne, zda nechá oba soustrojí v provozu, 
či zda některé z nich odstaví. 

Opačný postup, kdy běžící soustrojí bude odebráno ze skupiny, čerpadlo zůstává v chodu a o 
jeho odstavení rozhodne obsluha. Pokud bude v tu chvíli ve skupině ještě jedno běžící čerpadlo,  
NŘS se podřídí čerpadlu mimo skupinu a v případě, že k udržení tlaku bude postačovat pouze 
jedno běžící soustrojí, tak NŘS odstaví to, které bude ovládat on.

Vyhodnocení vstupních signálů z napájecího soustrojí bude mít i při nadřazeném řízení za úkol  
ŘS čerpadla, stejně tak i v případné odstavení z důvodů poruchy či překročení limitních hodnot.  
Tento stav ale bude přenesen do NŘS, který na základě těchto údajů zvolí další naprogramovaný  
postup.

Algoritmus musí  umožnit  samozřejmě i  přímé řízení  všech ovladatelných prvků napájecího 
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Tabulka 8: Seznam podmínek pro start a chod soustrojí,  
které vyhodnocuje FC15 

Podmínky pro start čerpadla Podmínky pro chod čerpadla
otevřená sací armatura otevřená sací armatura

teplota v místnosti FM – OK
teplota ložiska L1 – OK

teplota v místnosti FM – OK teplota ložiska L2 – OK
teplota ložiska L1 – OK teplota ložiska L3 – OK
teplota ložiska L2 – OK teplota ložiska L4 – OK
teplota ložiska L3 – OK stav FM – OK
teplota ložiska L4 – OK není porucha FM
napětí 6kV – OK
stav FM – OK není nouzový STOP
teplota měniče – OK teplota měniče – OK
teplota motoru – OK teplota motoru – OK
není porucha FM
není nouzový STOP

není el. porucha výst. serva
výst. servo má stav READY

není překročen max. tlak



soustrojí  z  vizualizace  pro  servisní  účely,  kdy  v  tomto  případě  obsluha  deaktivuje  všechny 
automatické  sekvence  a  regulátory  a  bude  ji  umožněno  s  jednotlivými  prvky  nezávisle 
manipulovat. Tento mód je však pouze pro servisní účely či řešení nouzových stavů.

Důležitým prvkem algoritmu bude i přepis všech hodnot, které se mají přenášet na vizualizaci 
či  InSQL server  do  jednoho  datového  bloku,  což  urychlí  datovou  výměnu  po  síti.  Součástí  
algoritmu  budou i  čítače  provozních  hodin  motorů,  tak  uživatelsky nastavitelné  zpětné  čítače 
mazacích intervalů ložisek.

4.2.2 Vytvoření aplikace pro řídicí systém
Aplikace pro ŘS kompresoru byla vytvořena programem STEP7 ver 5.4 SP5, protože použitá 

PLC jsou řady Simatic S7-300.

Prvním krokem bylo vytvoření hadwarové konfigurace v programu HW Config, což je součást  
prostředí STEP7. Zde se sestaví PLC z komponent, které jsem určil v kapitole 3.3.2. Na PLC se 
nastaví Ethernet adresa, tím se vytvoří oživí Ethernet port.

Pro jednotlivá čerpadla byly určeny adresy 202.22.23.25, 202.22.23.26 a 202.22.23.27. Dále se 
nastaví adresa protokolu PROFIBUS-DP a tímto se oživí port PROFIBUS. Nyní lze do projektu z 
příslušné knihovny přidat plánovaný frekvenční měnič SINAMICS S150.

Rovněž se musí nastavit požadovaný rozsah vstupních karet, tj. 2DMU (4...20 mA). Adresy 
karet ponechám ty, které nastavil program při konfiguraci.
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Obr 3: Nastavení hardwarové konfigurace ŘS napájecího soustrojí



4.2.3 Nastavení datových komunikací a zpracování přenášených dat
Samotný popis datové komunikace mezi ŘS skupiny napájecích čerpadel a tomu odpovídající 

HW vybavení je uvedeno v kapitole 3.2. zde je přiblíženo nastavení těchto komunikací a použité 
způsoby přenosu dat.

Základem těchto komunikací je, aby data která chceme přenést mezi ŘS a NŘS nebo mezi ŘS a  
frekvenčním měničem byla uložena do příslušných datových bloků (DB), kde jsou k dispozici  
algoritmům řízení napájecího soustrojí.

Industrial Ethernet

    Industrial Ethernet je široce uznávaný a výkonný sběrnicový systém pro datové 
přenosy od úrovně řízení procesů až po nadřazené lokální nebo rozlehlé sítě dle 
mezinárodních  standardů  (IEEE  802.3/802.3u/802.11b).  Systém  je  speciálně 
vytvořen  pro  náročnější  průmyslové  podmínky  a  disponuje  výkonnou  datovou 
komunikací.

    Nastavení se v prostředí STEP7 provádí SW nástrojem NetPro. Protože aplikace pro jednotlivé 
soustrojí a samotný NŘS jsou tvořeny odděleně (NŘS je stávající samostatný systém, proto jeho 
aplikace musí být oddělena od aplikací čerpadel), tak nastavení síťových komunikací nemá plnou 
podporu vývojového prostředí a všechny hodnoty je nutno zapsat ručně.

   ŘS  čerpadla  bude  aktivně  komunikovat  pouze  s  NŘS,  jednotlivé  ŘS  přímo  mezi  sebou 
komunikovat nebudou. Data rovněž budou proudit mezi ŘS a vizualizací, toto nastavení se ale 
provádí na straně vizualizace, ŘS čerpadla je tady pouze pasívní stranou.

    Pro nastavení komunikace je nutno tedy především určit typ spojení (Connection). Bylo zvoleno 
spojení typu „S7 connection“, což doporučený typ komunikace mezi stanicemi založenými na PLC 
Simatic S7. Do zadávacího pole (viz. Obr.4) ke spojení typu S7 connection se dále zadává:

- Active connection: u každého spojení musí být na jedna strana aktivní, zde zvolíme, že aktivní 
budou PLC čerpadel

- Local ID: číslo spojení(v hexa kódu), které se používá u komunikačních funkcí dále v aplikaci

-  Interface:  konfigurace tohoto ŘS je má pouze jeden Ethernet  konektor,  takže na výběr je 
pouze rozhraní na samotném CPU 

- Partner: slovní označení druhého PLC, v našem případě tedy „S7-NRS“

- IP adresa: NŘS na TČA má adresu 202.22.23.28 

- Rack/Slot: zde se zadává umístění procesoru na partnerském PLC, což je u NŘS 0/3

- Connection Resouce: trvalá spojení jsou od hodnoty 10, jejich počet celkový počet závisí od 
typu karty, NŘS v současné době zatím žádné spojení tohoto typu nemá, takže pro přehlednost 
zvolíme hodnoty mezi ŘS/NŘS: 10/10, 11/11 a 12/12

   Toto nastavení se uloží, zkompiluje a při samotném oživování ŘS se nahraje do fyzického či 
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simulovaného  (v  případě  testování)   PLC.  Pokud  dojde  při  odlaďování  ke  změnám v  tomto 
nastavení, tak pro jejich aplikaci je nutno rovněž změny uložit, zkompilovat a nahrát do PLC. Zde 
se musí vzít v úvahu, že tyto změny mají u procesorů řady S7-300 za následek odstavení CPU do 
režimu STOP, takže se zastaví běžící program. Je tedy nutno provádět tyto úpravy na odstaveném 
čerpadle.

    Každý typ spojení používá pro přesuny specifické funkce. Pro spojení typu „S7connection“ se  
bude v tomto případě používat pouze funkce GET, které se zadá začátek a délka v bytech oblasti  
zdrojové a cílové (např. číslo DB, adresa 1. bitu určené oblasti a délka v bytech ), určí se ID  
spojení a zvolí se vhodně časované opakované spouštění této funkce. Funkce načte data ze zadané 
oblasti, přenese je a data zapíše oblasti cílové (do příslušného DB v lokálním CPU nebo z druhé 
strany do DB v NŘS). Tato data se potom využijí pro řízení napájecího soustrojí.

28

Obr 4: Nastavení spojení typu "S7 Connection" mezi ŘS čerpadla a NŘS



ProfiBUS-DP

   K nejrozšířenějším řešením v automatizaci patří již déle než deset let komunikační  
protokol PROFIBUS (IEC 61158/EN 50170),  pro který jsou stále vyvíjeny nové 
specifikace  a  rozšíření,  např.  PROFIdrive  pro  řízení  pohonů,  přenos  časových 
značek a PROFIsafe pro komunikaci vyhovující většině známých bezpečnostních 
požadavků.  Obecně je  sběrnicový systém PROFIBUS určen pro nižší  až  střední 

rozsah komunikační výkonnosti. Přenosovým médiem je stíněná kroucená dvoulinka (standard RS 
485) nebo optický kabel (skleněná nebo plastová vlákna). Přenosová rychlost je až 12 Mbit/s.

   Komunikační  protokol  Profibus  ve  variantě  DP se  v  této  aplikaci  používá  pro  ovládání 
frekvenčního měniče (FM), tedy pro obousměrný přenos dat mezi PLC a FM.

   Prvotní nastavení na straně PLC se provede v programu HW-config a další řízení toku dat již  
zajistí funkce v aplikaci ŘS. Je nutno ale rovněž nastavit samotný měnič SINAMICS-G150 tak, 
aby byla přenášena data kompatibilní na obou stranách, tedy aby data v přenášeném bloku na obou 
stranách vyjadřovala stejný signál či veličinu. Pro tyto účely se vžilo označení Telegram, kterým se 
tato zasílaná data označují i v manuálech daných zařízení [6].

  Protože  pracovníci  firmy  Siemens  používají  jiné  nastavení  Telegramu,  které  je  odlišné  od 
Telegramů, která FM standardně nabízí, proto je nutno zvolit tzv. FreeTelegram, kde se jednotlivé 
adresy se signály a hodnotami FM přiřadí na konkrétní místa v Telegramu. Pořadí jednotlivých 
signálů ve FreeTelegramu je v příloze č.5.

Nastavení samotného měniče se provádí v programu STARTER firmy Siemens, kde se nastaví 
kromě formy samotného Telegramu i další nastavení, která musí měnič mít před prvním uvedením 
do  provozu.  Popis  programu  STARTER  a  samotná  problematika  frekvenčního  měniče  není 
předmětem této diplomové práce.

V PLC komunikaci s měničem zajišťuje funkční blok FB70, který využitím standardních funkcí 
pro čtení a zápis dat přenášených protokolem Profibus - DPRD_DAT a DPWR_DAT – tato data 
zapisuje či naopak vyčítá do/z příslušných míst v DB70, kde jsou k dispozici pro další využití v  
samotné aplikaci. 

4.2.4 Popis programových bloků řídicího systému
Jak  již  bylo  uvedeno  výše,  program v  PLC napájecího  soustrojí  musí  umožnit  autonomní 

provoz, kdy bude ovládat servoarmatury a frekvenční měnič tak, aby byl udržen požadovaný tlak 
napájecí vody, což je základní režim tohoto ŘS. Pokud bude k dispozici na síti Industrial Ethenet 
připravený NŘS, tak je možnost přebírat pokyny ke startu, zastavení a řízení napájecího soustrojí z 
tohoto NŘS. Řízení startu a odstavení, sekvence otevírání ventilů zastávají na samotném PLC.

Schématický přehled organizace programu, tj. bloků, funkcí, sekvencí a datových oblastí je v 
příloze.
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Zde následuje stručný popis funkce jednotlivých částí programu:

OB1 - základní blok, spouští ostatní bloky a funkce

OB35 - CYC_INT5 - blok spouštěný každých 100 ms, volá funkci regulátoru FC20

FC1 - BASIC_BLOK - blok zajišťuje především různé cyklické impulsy (100, 200, 
500 ms, 1, 10 s, 1min), signál označující 1. cyklus po startu, 
logickou 0 a 1

FC2 - READ_AI - funkce převádí načtenou hodnotu ve tvaru výstupu z analogové  
vstupní karty na tvar REAL, zajistí aktivaci varování a alarmů, 
případnou linearizaci.  Pracuje se strukturami  dat  UAI_SRC, kde  
jsou nastavení jednotlivých analogových vstupů a UAI_DST, kde  
je struktura výstupních hodnot z funkce. Obě struktury jsou 
součástí DB2 a DB3. FC2 je volána opakovaně funkcí FC12

FC3 - RW_DI_DO - funkce přepisuje data z digitálních vstupů na příslušná místa  
databloků či naopak zapisuje výstupní hodnoty v datablocích na  
adresy fyzických výstupů

FC8 - SEQENCE - funkce volá sekvenční blok FB17

FC10 - VENTIL - funkce zajišťuje ovládání servoarmatur, během cyklu je volána  
funkcemi FC19, FC21 a FC22

FC12 - CALL_READ_AI  – funkce v každém cyklu volá funkci FC2 tolikrát, kolik je  
nastaveno analogových vstupů v DB3 (DB_AIS), z tohoto bloku  
rovněž FC2 přebírá konfigurační údaje pro výpočet vstupních 
hodnot. Data se zapíisují do DB4 (DB_AID)

FC15 - RID_LOGIKA – funkce na základě požadavků z vizualizace, stavu NŘS a stavu 
samotného čerpadla volí režim provozu. Funkce dává ostatním 
funkcím povel pro start i odstavení soustrojí. Zajišťuje některá 
stavová hlášení pro NŘS či vizualizaci. Pracuje s DB6 (data z 
NŘS), DB7(požadavky z vizualizace) a DB8 (stavy samotného 
soustrojí)

FC16 – START_PODM – funkce neustále vyhodnocuje podmínky startu a běhu 
soustrojí, podle těchto 2 podmínek ostatní funkce vykonávají 
program. K vyhodnocení používá čtení z DB4 - binární vstupy, u  
analogových hodnot využívá DB hodnoty, DB3 s binárním 
vyhodnocením limitů analogových hodnot 

FC17 – RIZ_MOTORU - funkce podle aktuálních podmínek a požadavků (FC15, 
FC16) zapíná či vypíná motor, počítá motohodiny a volá funkci 
FB70, která zajišťuje komunikaci s FM (viz. 4.2.3.2)

FC18 – REG_MOTORU – funkce podle podmínek z FC15, FC16 či FC24 určuje 
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hodnotu, podle které se bude řídit PID regulátor. Při startu volí 
min. otáčky, které aktivuje příslušným binárním vstupem, při 
běžném provozu buď aktivuje vstup z PID regulátoru nebo z 
kaskádní regulace, což je hodnota otáček požadovanou z NŘS. Při 
odstavení opět aktivuje vstup pro min. otáčky. Aktivace 
jednotlivých vstupů a hodnotu otáček v % se provádí zápisem na  
příslušné adresy v DB20

FC19 – OBT_SERVO – funkce podle aktuálních podmínek ovládá obtokovou armaturu. 
Servoarmatura se otevírá na předem zadané polohy v procentech  
volání funkce FC10 a porovnáním zadané a skutečné polohy. 
Požadavky a stavy servoarmatury jsou v DB10

FC20 – REGULACE - funkce obsahuje volání PID regulátoru, samotná funkce je  
volána z OB35 co 100ms

FC21 – VST_SERVO – přes funkci FC10 zajišťuje ovládání vstupní servoarmatury, 
požadavky jsou zadávány pouze z vizualizace, stav – otevřená 
poloha – je jednou s podmínek zapnutí. Požadavky a stavy 
servoarmatury jsou v DB10

FC22 – VYST_SERVO - přes funkci FC10 zajišťuje ovládání výstupní 
servoarmatury. Požadavky a stavy servoarmatury jsou v DB10

FC23 – ROZSAH – funkce převádí zadané hodnoty na normovaný tvar. Při volání 
této funkce se jako parametry zadají min. a max. rozsahy vstupu a 
výstupu

FC24 -COMM_NRS – funkce pro přenos dat z NŘS. Funkci GET se jako vstupní 
parametry zadají číslo spojení, požadovaná datová oblast zdrojová 
(v ŘS NŘS), tak cílová – DB6. Začátek zdrojová oblasti v DB805 
je jeden z parametrů, kterým se jednotlivé aplikace všech tří ŘS 
napájecích soustrojí liší

FC72 – G7_STD_3 – pomocná uzavřená funkce k aplikaci S7GRAPH, do projektu se 
přidá automaticky při využití aplikace GRAPH

FB1 - PID_CP – funkce samotného PID regulátoru, uzavřená, do projektu se 
přidá automaticky při využití knihovny Standard PID Control, , 
funkce je blíže popsaná v 4.2.5.1

FB17 - HL_SEQENCE – blok obsahující nastavení sekvencí při nájezdu a odstavení 
soustrojí, jejich pořadí je v příloze č.1

FB70 - SINAMICS_FB – blok zajištující komunikaci využitím protokolu Profibus-DP s 
frekvenčním měničem SINAMICS G150

FC205 - Simulace – funkce zajišťující voláním funkce FC210 simulaci ovládání 
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vstupní i výstupní servoarmatury. Blok využívaný při tvorbě a 
testování aplikace, v reálném PLC nemá využití

FC210 -SimulServo – naprogramované odezvy servoarmatury, včetn možnosti 
simulovat poruchu. Blok využívaný při tvorbě a testování 
aplikace, v reálném PLC nemá využití

4.2.5 Speciální funkce

PID_CP – kontinuální PID regulátor s generátorem pulsů

(Continuous PID controler with pulse generator)

Použitý regulátor je z doplňkové knihovny Standard PID control. Tento regulátor (viz Obr.5) 
pracuje  na stejném principu a  využívá stejných základních  matematických instrukcí  jako PID 
regulátor,  který  je  obsažen  v  základní  instalaci  STEP 7,  jeho  přidanou  hodnotou je  ale  lepší 
zpracování vstupních signálů, jejich úprava podle požadavků na rychlost přeběhu, linearizaci či 
naopak exponencializaci, nastavení limitních hodnot, možnost přepínaní mezi různými hlavními i 
dílčími vstupy apod. Všechny tyto funkce jsou volitelné, stejně jako jejich různé kombinace.

Všechny dílčí matematické výpočty, se kterými regulátor pracuje a stejně tak všechny vstupy i 
výstupy včetně binárních signálů pro aktivaci všech možných zapojení jsou pro každý použitý 
regulátor se ukládají do této funkci určeného DB, kde každá položka odpovídá proměnné funkce 
regulátoru.  Při  konfiguraci  se  tento  DB  vytvoří  automaticky  včetně  jednotlivých  položek.  V 
programu použitý regulátor používá DB20, který těchto položek obsahuje 187, velikost bloku je 
474 bytů.

K nastavení a seřízení regulátoru je možno použít speciální grafické rozhraní, kde lze přehledně  
většinu konfiguračních vstupů nastavit.
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Obr 5: Základní schéma regulátoru, výstupy označeny dle pojmosloví STEP 7,  
zdroj [2]



Byť by bylo možno využít možnosti přepočtů vstupních a žádaných hodnot až v regulátoru, tyto 
funkce nejsou využity a hodnoty se z inženýrských hodnot (v MPa) přepočítávají ve funkci FC23 
na rozsah 0.0-100.0.  Až tento rozsah je zapisován na příslušné vstupy regulátoru.

V případě řízení napájecího soustrojí se využívají a jsou nastaveny především tyto vstupy:

SP_INT - žádaná hodnota, [0.0 – 100.0]

PV_IN - měřená hodnota, [0.0 – 100.0]

MAN - přímé zadání otáček v %  z vizualizace v ručním režimu [0.0 – 100.0]

CAS - kaskádní řízení, v tomto případě nastavení žádaných otáček z NŘS v 
%, [0.0 – 100.0]

CAS_ON - aktivace řízení otáček z NŘS [FALSE-TRUE]

LMN_OP - Zadání minimálních technologických otáček v % [0.0 – 100.0]

LMNOP_ON - aktivace minimálních otáček [FALSE-TRUE]

GAIN, TI, TD - nastavení proporcionální, integrační (reset time) a derivační složky 
(determines time),  [0.0 – 10.0]

P_SEL, I_SEL, D_SEL - aktivace všech tří složek PID regulace [TRUE]

LMN_URLM, LMN_DRLM – nastavení max. rychlosti přeběhu výstupního signálu v %/s, 
přídavná ochrana motoru před náhlou změnou otáček, např. při ručním 
zadávání, [0.0 – 10.0]

LMNRC_ON - aktivace omezení rychlosti přeběhu [FALSE-TRUE]

LMN_HLM, LMN_LLM – omezení výstupního signálu, ochrana čerpadla před provozem 
mimo pracovní oblast tlaku a výkonu, [0.0 – 100.0]

LMN - výstupní signál v %, zapisuje se na vstup funkce ovládání 
frekvenčního měniče, [0.0 – 100.0]

Konkrétní rozmístění těchto vstupů  je  uvedeno  na  Obr.6,  ostatní  vstupy nastaveny nejsou, 
hodnota na nich je FALSE, případně 0.0. Každému z výše uvedených vstupů přísluší adresa v 
DB20, na kterou se požadovaná hodnota zapíše. Zápis provede funkce, která obsahuje algoritmus 
pro výpočet a zápis požadované hodnoty, v tomto případě se jedná o funkci FC18.
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Stejnou funkci využívá i NŘS pouze s tím rozdílem, že jako měřena hodnota je zaveden tlak na 
společném výtlaku, možnost kaskádní regulace není využita a datablok spojen s funkcí PID je 
DB820. Není rovněž využita možnost uvést soustrojí na minimální technologické otáčky, toto řeší  
jednotlivé ŘS čerpadel.
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Obr 6: Schéma možností připojení externích vstupů a nastavení limitů výstupního  
signálu z PID regulátoru,  zdroj [2]



4.3 Aplikace NŘS napájecí stanice
Jak již  bylo  uvedeno v kapitole  2.3,  přímé řízení  a  autonomní  provoz napájecích soustrojí 

zabezpečí jejich ŘS. Ty také budou zajišťovat přenosy hodnot a ovládacích povelů mezi nimi a 
vizualizacemi, případně SQL serverem. Aby však provoz napájecí stanice jako celku měl i dobrou 
ekonomickou  stránku,  případně  aby  porucha  na  jednom z  čerpadel  nezpůsobila  pokles  tlaku 
napájecí  vody a aby stanice při  svém provozu vyžadovala minimum operátorských zásahů,  je  
nutno všechny ŘS napájecích soustrojí řídit systémem, který bude koordinovat provoz soustrojí 
včetně regulace tlaku.

Proto se pro tuto funkci využije stávajícího NŘS kotelny, který již v současné době disponuje 
údaji, které lze využít pro regulaci a predikci provozu jednotlivých čerpadel napájecí stanice.

4.3.1 Popis funkcí – algoritmus nadřazeného řídicího systému
Po zapnutí NŘS zkontroluje připojené ŘS, jak pro řízení napájecích soustrojí, tak ostatní ŘS, od 

kterých přebírá hodnoty pro řízení výkonu kotlů. U připojených ŘS čerpadel zjistí připravenost  
soustrojí k provozu, počet jejich provozních hodin, podle kterých sestaví pořadí spouštění – určí  
čerpadlo  hlavní,  přískokové  a  záskokové.  Soustrojí  s  méně  provozními  hodinami  budou 
upřednostněny před těmi s více.

Po obdržení povelu z vizualizace ke startu skupiny, dá toto na vědomí ŘS čerpadel, ty změní  
svůj provozní mód do nadřazeného řízení a čerpadlu s neméně hodinami dá signál ke startu. To 
zajistí start soustrojí a po stabilizaci otáček začne přebírat pokyny od NŘS.

Regulátor tlaku v NŘS pro toto soustrojí začne zasílat hodnoty otáček motoru. Pokud nebude 
dosaženo požadovaného tlaku ani při max. technologicky povolených otáčkách čerpadla, dá NŘS 
pokyn  ke  startu  druhého  soustrojí.  Tato  operace,  kdy výkon  jednoho  soustrojí  nestačí  pokrýt 
požadavky  na  tlak  napájecí  vody,  se  nazývá  přískok.  Při  předpokládaných  výkonových 
parametrech nových čerpadel a maximálních potřebách kotelny se předpokládá, že dvě čerpadla 
zvládnou všechny požadavky na množství vody a proto algoritmus nebude řešit zapínání třetího 
čerpadla,  tj.  druhého přískoku.  Tlak napájecí  vody a výkon hlavního čerpadla budou pokrývat 
majoritní část rozhodovacích podmínek pro uvedení přískoku do provozu. Existují však stavy, kdy 
zapínání případně vypínání přískoku bude korigovat i predikce vývoje potřeb kotelny. Ta se bude 
odvíjet od:

– možnosti krátkodobě navýšit otáčky čerpadla a tím i množství vody

– křivky účinnosti čerpadel – platí, že čím má čerpadlo vyšší otáčky, tím má větší účinnost,  
bude tedy preferován běh 1 čerpadla  po krátkou dobu nad nominálními  otáčkami než 
okamžitý start přískokového čerpadla

– hladiny vody v bubnech kotlů

– změny spotřeby páry na turbogenerátorech či redukčních stanicích (a tím i očekávanou 
změnu množství napájecí vody), nebudou-li zajištěna tato měření, tak alespoň tyto změny 
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registrovat na množství páry vyrobené. 

Tyto vlivy budou mít vyjádřenu svojí váhu nebo hranici, od které se budou brát v potaz a budou 
posouvat bod změny počtu zapnutých čerpadel tak, aby:

– přískokové čerpadlo nenajelo,  jede-li  pouze jedno,  tlak vody je  o  málo menší  než 
potřebný, ale očekává se pokles spotřeby vody

– přískokové čerpadlo odstavilo, jedou-li dvě a očekává snížení potřeby napájecí vody

– přískokové čerpadlo neodstavilo, jedou-li dvě a očekává se větší potřeba napájecí vody

– přískokové čerpadlo najelo dříve, než začne klesat tlak vody,  jede-li pouze jedno a 
očekává se větší potřeba napájecí vody

Podmínky seřazené v tomto pořadí představují i největší ekonomický přínos, kdy se využije 
max. účinnosti čerpadel.

Všechny výše zmíněné aspekty i reakce na ně jsou vyjádřeny v této tabulce:

predikce 1 – zapínací: počkat  max.  5 minut,  nebude-li  změna -  zapnout přískok,  
bude-li  nárůst  výkonů kotlů nad 5% -  zap.  přískok hned,  nízká hladina v  kotlích –  
zapnout přískok hned, nárůst spotřeby páry nad 5% - zapnout přískok hned

predikce 2 - vypínací: podíl součtu vyrobeného Q páry max. výkonem čerpadla je  
menší než 1,05 a současně součet Q páry do 10% výsledku součtu nap. vod – vypnout  
přískok, je – li však nárůst spotřeby páry nad 5% - přískok ponechat v provozu, nízká  
hladina v kotlích, přískok ponechat v provozu

Dalším požadavkem, která musí algoritmus vyřešit, je záskok čerpadla. Ten nastane v okamžiku 
výpadku  jednoho  z  čerpadel  poruchou.  Potom  musí  záskokové  čerpadlo  převzít  jeho  úlohu, 
případně dojde při vyhodnocení množství provozních hodin k přehození rolí. Bude platit, že:

– pokud  pojede  jedno  čerpadlo  –  hlavní,  tak  při  poruše  hlavního  čerpadla  najede 
přískokové, které je i v tomto případě prvním záskokovým

– pokud pojedou dvě  čerpadla  a  poruchou odstaví  hlavní,  zapne  se  třetí  čerpadlo  –  
záskokové,  běžící  přískokové  se  posune  na  roli  čerpadla  hlavního  a  záskokové  na 
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Tabulka 9: Algoritmus ovládání skupiny čerpadel (NV – napájecí voda)

Tlak NV [%] Reakce
1 < 95 0 0
2 < 95 max. provozní 0
3 < 95 100 0
4 > 95 max. provozní 0
5 > 95 100 0 predikce 1
6 100 >= max. provozní 0 bez reakce
7 100 >= 85 >= 85 bez reakce
8 100 < 85 < 85 predikce 2
9 100

Ot. hl. čerpadla [%] Ot. přískoku [%]
zap. hlavní čerp.

ot. hl. čerp. na 100 %
zap. přískok

ot. hl. čerp. na 100 %

tech minimum tech minimum vyp. přískok



přískokové

– pokud pojedou dvě čerpadla a poruchou odstaví přískokové, zapne se třetí čerpadlo – 
záskokové, které se tímto stane přískokovým

Algoritmus  bude  tedy řešit  dva  regulátory,  jeden  bude  spojitě  regulovat  tlak  řízení  otáček 
čerpadel, které budou v provozu, druhý bude vyhodnocovat tlak a okolní vlivy a podle toho bude 
čerpadla zapínat a vypínat.

Čerpadlo odstavené poruchou vypadne z pořadí spouštění a po odstranění poruchy jej obsluha 
manuálně zařadí  do cyklu  na poslední  místo – záskok.  Na vizualizaci  však bude mít  obsluha 
přehled  o  pořadí  čerpadel  a  bude  mít  možnost  umístění  čerpadla  změnit.  Navíc  v  určitých 
intervalech (v řádu dní) bude NŘS pořadí přepočítávat, aby docházelo ke střídání čerpadel, ale 
současně aby se toto střídání neodehrávalo při každé změně provozních hodin, kdy mohou mít  
čerpadla tento počet vyrovnaný.

Další  blok  v  algoritmu  bude  zajišťovat,  že  při  přískoku  druhého  čerpadla  a  očekávaných 
změnách otáček (hlavní  otáčky sníží,  přískokové z  minimálních zvýší)  se  tyto otáčky plynule  
srovnají.  Nebude-li  se  měnit  počet  běžících  čerpadel,  budou  otáčky řízeny regulátorem tlaku 
napájecí vody, při dvou běžících soustrojích budou mít obě otáčky stejné.

Je  však  nutno  na  konec  této  části  uvést,  že  výše  zmíněný  algoritmus  v  době  vypracování 
diplomové práce  byl  ve  stadiu  teoretické  roviny a  byl  pouze  vytvořen  jeho vzor  v  programu 
STEP7, nebyl prakticky odzkoušen, zda by nedocházelo při zapínání nebo vypínání přískoku k 
nárůstům nebo poklesům tlaku napájecí vody. Tomu se dá částečně předcházet změnou nastavení 
limitních hodnot, od kterých se děje odvíjejí, z tohoto důvodu jsou uloženu v databloku, konkrétní 
hodnoty nejsou přímo součástí zdrojového kódu. Možná bude nutno časově upravit vyrovnávání 
otáček, rychlosti jejich přeběhů. Na odladění technologie je však zadavatelem poskytnut jistý čas, 
takže se dá očekávat úspěšné zvládnutí tohoto úkolu.

4.3.2 Tvorba aplikace nadřazeného řídicího systému
Jako  NŘS  napájecí  stanice  bude  použit  stávající  NŘS  kotelny  (viz.  kap.  3.2),  proto  se  

hardwarová  konfigurace  nebude  měnit,  vyjma  naparametrizování  nového  analogového  vstupu 
tlaku napájecí vody v rozdělovači.

Protože se však na tomto NŘS již provozuje aplikace pro řízení kotelny, je nutno při přidávání 
nových funkcí a bloků zachovat maximální opatrnost, aby nedošlo k poškození stávající aplikace.  
Aby byly odlišeny funkce a databloky týkající se řízení čerpadel od stávajícího programového 
vybavení, všechny tyto nové věci začínají indexem 8xx (např FC801, DB810 apod). 
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4.3.3 Popis programových bloků nadřazeného řídicího systému
Zde následuje stručný popis funkce jednotlivých částí programu. Funkce, které nemají index 

8xx jsou původní funkce, které NŘS obsahoval již před doplněním o regulaci čerpadel a které byly 
rozšířeny, nebo jde o funkce, které nově doplněné funkce využívají. Struktura programu, volání 
funkcí a předávání dat mezi těmito funkcemi je v příloze č. 4 (Struktura programu NŘS).

OB1 - základní blok, spouští ostatní bloky a funkce, v NŘS rozšířený o 
volání doplněných funkcí

OB35 - CYC_INT5 - blok spouštěný každých 100 ms, volá funkci regulátoru FC820,  
vytváří další cyklické impulsy (500ms, 1s)

FC6 - READ_AI - obdoba funkce FC2 z ŘS soustrojí. Funkce převádí načtenou 
hodnotu ve tvaru výstupu z analogové vstupní karty na tvar 
REAL,  zajistí  aktivaci  varování  a  alarmů,  případnou linearizaci.  
Pracuje se strukturami dat UAI_SRC, kde jsou nastavení 
jednotlivých analogových vstupů a UAI_DST, kde je struktura 
výstupních hodnot z funkce. Obě struktury jsou součástí DB301 a 
DB302. FC6 je volána opakovaně funkcí FC290
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FC290 - ANALIN – funkce v každém cyklu volá funkci FC6 tolikrát, kolik je 
nastaveno analogových vstupů v DB301 (DB_AIS), má tedy 
stejnou funkci jako FC12 u ŘS napájecího soustrojí

FC801 - URCENI_HL – funkce podle provozních hodin čerpadel určí hlavní, přískokové 
a záskokové čerpadlo a pořadí zapíše do DB801. Funkce se volá  
co x (dle nastavení) dní

FC802 - RUCNE_HL – funkce zajistí volbu hlavního, přískokového a záskokového 
čerpadla pokynem operátora z vizualizace, či přepnutím čerpadla  
mimo řízení z NŘS. Pokud bude běžící čerpadlo odebráno z 
nadřazeného řízení, zbývající čerpadla se automaticky stávají 
přískokovým a záskokovým. Změny zapisuje do DB801

FC803 - RID_LOGIKA – funkce na základě požadavků z vizualizace, tlaku napájecí 
vody, stavu čerpadel, spotřeby páry a stavu kotlů dává pokyny pro 
ovládání hlavního, přískokového a záskokového čerpadla. Při 
požadavcích na predikci volá funkce FC804 a FC805. Využívá při  
tom algoritmu popsaného v tab.7

FC804 - PREDIKCE1 – funkce podle tlaku napájecí vody,  spotřeby páry a stavu hladin 
v kotlích dává pokyny pro zapínání přískokového čerpadla. Je 
volána funkcí FC803

FC805 - PREDIKCE2 – funkce podle tlaku napájecí vody,  spotřeby páry a stavu hladin 
v kotlích dává pokyny pro vypínání přískokového čerpadla. Je 
volána funkcí FC803

FC806 – PROPOJENI – funkce propojí zapínání čerpadel z FC802 s možnostmi z 
DB801 a zapíše je do výstupní DB806

FC818 – REG_CERP – funkce podle požadavků na automatické či ruční řízení 
zajistí zaslání příslušných hodnot pro funkci FC820. Aktivace 
jednotlivých vstupů a hodnotu otáček v % se provádí zápisem na  
příslušné adresy v DB820

FC820 – REGULACE - funkce obsahuje volání PID regulátoru, samotná funkce je  
volána z OB35 co 100ms

FC823 – ROZSAH – funkce převádí zadané hodnoty na normovaný tvar. Při volání 
této funkce se jako parametry zadají min. a max. rozsahy vstupu a 
výstupu

FC824 -COMM_RS – funkce pro přenos dat z ŘS jednotlivých čerpadel. Funkci GET 
, která se 3x opakuje, se jako vstupní parametry zadají číslo
spojení, požadovaná datová oblast zdrojová (v ŘS čerpadla - 
DB8), tak cílová – DB808. Začátek cílové oblasti v DB808 
je pro 2. a 3. čerpadlo posunut o délku přenášeného bloku
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FB1 - PID_CP – funkce samotného PID regulátoru, uzavřená, do projektu se 
přidá automaticky při využití knihovny Standard PID Control, již  
je součástí původní aplikace v NŘS, je stejná jako v případě 
samotných ŘS čerpadel, funkce je blíže popsaná v 4.2.5.1
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5. SCADA/HMI software InTouch
Všechny operátorská  pracoviště  závodu  TČA,  jak  na  provozu  kotelny,  tak  strojovny,  jsou 

provozována  pomocí  SCADA/HMI  software  InTouch  firmy  Wonderware.  Všechna  pracoviště 
jsou nyní provozovány ve verzi 9. Dále jsou data načítána do InSQL serveru, kde jsou archivována 
a lze je vhodnými nástroji  využít při  zpracování ekonomických bilancí, technické vyhodnocení 
provozu či poruch nebo jako přehled o výrobě mimo samotnou technologickou síť. InSQL a sada 
pomocných sw nástrojů je ve verzi 8.

5.1 Zobrazení hodnot na pracovištích kotelny – sw InTouch
Vedením závodu TČA bylo rozhodnuto, že skupina napájecích čerpadel nebude mít své vlastní 

operátorské pracoviště a to z důvodu relativně malé rozsáhlosti tohoto technologického celku a 
rovněž  s  ohledem  na  zachování  dobré  efektivity  vynaložených  prostředků.  Protože  napájecí 
čerpadla  ve  své  podstatě  patří  pod  technologii  kotelny,  bylo  rozhodnuto  o  ovládání  čerpadel 
rozšířit všechna operátorská pracoviště kotlů. Ta jsou celkem 4, každé pro jeden kotel a na každém 
je spuštěna jiná vizualizace,  byť u technologicky stejných zařízení se jedná o rozdíly pouze v  
adresování do jiného PLC. Potom jsou ještě 2 univerzální pracoviště, jedno slouží jako pracoviště 
záložní pro případ poruchy na kotelním OP a jedno pracoviště přehledové v kanceláři směnových 
inženýrů.  Všechna  toto  pracoviště  jsou  připojena,  stejně  jako  všechna  PLC,  na  síť  Industrial 
Ethernet, takže všechna potřebná data jsou dostupná bez přidávání dalších HW prvků.

Protože řízení skupiny napájecích čerpadel nemá tolik ovládacích prvků jako jiná samostatná 
zařízení a je svým rozsahem přibližně rovno řízení mlýnice kotle, který má rovněž 3 mlecí celky 
(uhelné mlýny), pro kompletní ovládání postačuje 1 okno vizualizace s pod-okny (pop-up) pro 
jednotlivé akční prvky či měřená místa.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rozšíření stávajících ovládacích a přehledových systémů, tak v 
této diplomové práci není popsána tvorba vizualizace od samého počátku, ale je popsáno pouze 
jedno nové okno, které se při realizaci přidá do stávající vizualizace daného kotle. Jelikož některé 
stávající ŘS jsou rovněž typy Simatic a každé z OP již přenáší data z NŘS, není nutno na OP 
instalovat nové I/O drivery pro PLC Simatic S7, ale využije se již nainstalované řešení.

5.1.1 Komunikace mezi operátorskými pracovišti a PLC

Ke komunikaci  mezi  vizualizací  a  PLC se zde již  využívá aplikace „Wonderware SIDirect 
DAServer“ (ve verzi 1.5.100), který patří do rodiny produktů Wonderware, konkrétně ArchestrA a 
umožňuje komunikaci zprovoznit bez nutnosti  instalovat prostředí SIMATIC NET či jiný OPC 
server. Interně se pro tuto komunikaci používá protokol  spojení „S7 connection“. K nastavení se 
používá  „SMC  DAServer  Manager“,  který  má  jako  základ  grafického  rozhraní  standardní 
systémovou „Microsoft Management Console – MMC 2.0“, která se v OS Microsoft Windows XP 
používá např. pro správu počítače.

Protože každá z operátorských stanic, kromě stávajících komunikací, musí nově komunikovat i 
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se všemi ŘS napájecích soustrojí, je nutno na každém pracovišti nastavit tyto nové komunikační 
kanály. Softwarové vybavení všech stanic je stejné, tak i nastavení bude stejné na všech

Pro nastavení komunikace je nutno zadat:

– název nového komunikačního bodu (Node Type S7Cp)

– adresu PLC v síti (Network Address )

– parametry PLC, umístění procesoru v racku (Remote TSAP)

– čas do opakování a vyhlašování alarmů z důvodu výpadku spojení

– založit skupinu a interval vyčítání dat (Device Groups) 

5.1.2 Aplikace pro operátorské pracoviště

Pro ovládání skupiny čerpadel bylo do stávajících vizualizací přidáno jedno celoobrazovkové 
okno znázorňující technologii napájecích čerpadel a okno s možností volby blokovacích funkcí -  
jednotlivé signály, které mohou způsobit odstavení soustrojí lze vyjmout z blokovacích podmínek. 
Dále  bylo  přidáno několik  podružných oken pro  možnost  ovládání  akčních  prvků a  regulací. 
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Obr 8: DAServer Manager - nastavení komunikace mezi OP K1 a ŘS nap. čerpadla 1, v  
levé části obrázku je možno vidět i připravené spojení pro ostatní dvě čerpadla – S7_NC2 
a S7_NC3



Rovněž  byly  provedeny potřebné  úpravy aplikace  tak,  aby  bylo  možno  tato  okna  vyvolávat,  
vybraným hodnotám byl nastaven zápis pro možnost vyvolání časového trendu (využívající již 
stávajících oken). Možnost ovládání je podmíněna přihlášením operátora. Hlavní okno je uvedeno 
v příloze č. 7.

5.1.3 Ovládání napájecích soustrojí z operátorského pracoviště

Hlavní možnost ovládání soustrojí je v v šedém poli označeném „OVLÁDÁNÍ NAPÁJECÍCH 
ČERPADEL“ v horní části hlavního okna. 

Operátor zvolí způsob řízení napájecí stanice, má 3 možnosti:

– Ručně jednotlivě – režim po startu ŘS, bez sekvencí najíždění a regulací

– Samostatně  automaticky  –  každé  soustrojí   řídí  jeho  ŘS,  soustrojí  samo  najiždí,  při 
vysokém tlaku  i  odstavuje,  tlak  řídí  jeho  regulátor.  Jeho provoz  je  bez  návaznosti  na 
ostatní soustrojí

– Skupinově automaticky – čerpadlo řídí jeho ŘS, ale pokyny pro start, odstavení a regulaci  
tlaku zajišťuje NŘS, čerpadla jsou rozděleny na provozní, přískokové a záskokové (podle 
přiřazení čerpadel do skupiny operátorem nemusí být všechny stavy použity)

Dále operátor zvolí, které čerpadlo ponechá v ručním režimu, samostatně automatickém nebo 
skupinově  automatickém.  U  čerpadel  přiřazených  do  jednoho  ze  dvou  automatických  režimů 
povolí  automatické  zapnutí  čerpadla.  Čerpadlo  v  ručním režimu  se  spouští  přímo  v  podokně 
ovládání  čerpadla.  Čerpadlo  v  provozu  má  operátor  možnost  okamžitě  ručně  vypnout,  např. 
vyžaduje-li to bezpečnost provozu či obsluh.

V další  části  pole  je  možnost  ruční  změny funkcí  čerpadel.  Čerpadla  jsou  v  pravidelných 
cyklech ve funkci střídána podle motohodin. Operátor má však možnost toto pořadí ručně změnit, 
či nastavit změnu cyklu (v hodinách). Po uplynutí nastaveného času cyklu se opět nastaví pořadí  
na základě vyhodnocení motohodin jednotlivých čerpadel.

V poslední části pole jsou indikátory stavu napájecí stanice.

V ručním režimu se soustrojí ovládají přímo z podoken jednotlivých akčních prvků. I v tomto 
režimu jsou v platnosti podmínky startu a běhu čerpadel, přesto tento režim vyžaduje pozornost  
obsluhy při manipulaci.

Dále má operátor možnost otevření okna, kde lze deaktivovat podmínky startu a běhu soustrojí. 
Toto slouží  pouze k servisním účelům,  při  svévolném vyřazení  blokád soustrojí  může  dojít  k 
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Obr 9: Možnosti volby provozu napájecích soustrojí



porušení bezpečnostních předpisů.

V okně trendů lze zvolit signál a časový rozsah, poté se v okně zobrazí jeho časový průběh, toto 
je určeno k vyhodnocování poruch, podmínek provozu apod.

V okně alarmů (aktuálních či historických) se zapisují děje a zásahy operátorů. Tyto okna –  
trend  a  alarmy –  jsou  společné  i  pro  ostatní  signály a  zásahy na  kotelní  aplikaci,  vhodným 
výběrem indexu však lze provést výběr pouze na hodnoty týkající se napájecích čerpadel.

5.2 Načítání dat z PLC do InSQL serveru
Tento bod bude zde popsán pouze v teoretické rovině, protože v současné době PLC napájecích 

soustrojí, o kterých se píše v této práci, nejsou zprovozněny, server je spuštěn v běžném režimu,  
ŘS napájecích čerpadel budou dodána až po termínu odevzdání této DP a navíc součástí dodávky 
napájecích čerpadel musí být rozšíření tohoto InSQL serveru na 25 tisíc tagů (přenášených adres s 
hodnotami z různých PLC), protože stávající licence na 5 tisíc tagů je již téměř vyčerpaná a další 
desítky či stovky hodnot k archivaci již nelze přidat (viz obr. 10).

InSQL server  je  program fy.  Wonderware  pro  shromažďování  dat  z  PLC,  jiných databází, 
případně i s možností ručních zápisů. Slouží pro vyhodnocování těchto dat na takových stupních 
řízení podniků, jako jsou technologové, vedoucí provozů, bilanční technici, případně i střední či 
vyšší  management.  Firma  Wonderware  pro  tyto  účely  dodává  aplikace,  která  tyto  data 
zpřehledňují, případně jsou je schopny exportovat do běžných kancelářských aplikací, jako je např. 
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Obr 10: InSQL Console - nástroj pro správu dat v InSQL serveru. Zelené body na pravé 
straně označují běh jednotlivých služeb serveru, z obrázku lze dále zjistit, že počet volných  
tagů je 204 (rozdíl mezi „Licence tag count“ a  „Number of licenced tags in database“)



MS Excel.

Na  TČA  je  instalován  IDAServer  (Industrial  Data  Acquisition  Server),  tzv.  „datový 
koncentrátor“, což je běžné PC s komunikačními kartami, s OS Windows  2000, s nainstalovanými 
I/O drivery používaných PLC a aplikací fy. Wonderware, která  z těchto driverů podle pokynů 
InSQL serveru načítá data,  vytváří z nich jeden balík, který pravidelně posílá po síti  LAN do  
InSQL serveru umístěném na závodě TKV. Přenos na vzdálenost cca 4 km je veden směrovými  
radiovými spoji. V případě výpadku sítě mezi koncentrátorem dat a InSQL serverem se tyto data  
ukládají  na IDAServeru a po obnovení  síťového spojení  do InSQL postupně dočtou,  takže ve  
výsledku není výpadek sítě poznat.

 PLC napájecích soustrojí, která budou poskytovat data, jsou přímo na síti Industrial Ethernet,  
která  je  již  do koncentrátoru dat  zavedena,  takže nebude  potřeba  instalovat  nové  HW či  SW 
komponenty.  Schéma toku dat mezi PLC, IDAServerem a InSQL serverem je znázorněno na Obr. 
12.

Na IDASserveru je nutno nakonfigurovat tyto služby:

– prostředí SIMATIC NET, které vytvoří na počítači SIMATIC PC Station, který zde slouží 
jako přímý klient  načítající  data z PLC Simatic řady S7 (viz.  4.3.2.1).  Ke konfiguraci 
slouží  program NetPro,  je  to  stejný program jako pro nastavení  komunikací  pro CPU 
Simatic ve STEP7. Po nastavení konfigurace je nutno zkompilované nastavení nahrát do 
SIMATIC PC Station
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Obr 11: Konfigurace služeb SIMATIC NET na datovém koncentrátoru 



– IO  Server  S7,  program,  který  ze  SIMATIC.NET načítá  data  pro  IDAS  (název  PLC 
uvedený v „Local ID“ v konfiguraci SIMATC.NET musí být pro dané spojení vyplněný v 
„Connection“  v  konfiguraci  IO  serveru  S7.  Nejrychlejší  způsob  je  upravit  textový 
konfigurační soubor přidáním nové stanice a restartovat službu „wwIOServer_S7“

– Další  krok  konfigurace  se  již  neprovádí  na  PC  koncentrátoru  dat  z  důvodu  absence 
7potřebných konfiguračních nástrojů, ale na PC, které tyto nástroje má (viz. Obr. 7). Na 
závodě TČA je toto pracoviště pouze jedno, u technika řídicích systémů. Nejdříve je nutno 
přidat do IDAS, na správný IO server název položky, která byla přidána v předcházejícím 
kroku a potom je již možné přidávat jednotlivé tagy, určené jedinečným názvem, adresou 
v PLC, rozsahem a způsoby zpracování hodnoty a intervalem archivace. Přidávání těchto 
dat má svého průvodce, kde se postupně nastavují základní požadované hodnoty:

– název zdroje dat

– typ zdroje dat

– IP adresa zdroje dat

– název proměnné

– zdroj dat

– typ proměnné

– adresa proměnné

– možnosti přepočtů

– cyklus zálohování

Po zadání  těchto požadavků a restartu načítací procedury serveru jsou tyto data k dispozici 
klientům InSQL serveru.
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[TCA_NC1]
CP-NAME=CP_H1_TCP:
VFD=Application
CONNECTION=TCA_S7_NC1
NUMBER_OF_CYCLIC_SERVICES=32768
READ_OPTIMIZATION=2
READ_CONTIGUOUS=0
INIT_BLOCK_TIMEOUT=5000
UPDATE_BLOCK_TIMEOUT=5000
ACTIVATE_MSG=0
UPDATEINTERVAL=5000
ENABLE_ACCESS_TO_UPDATE_INTERVAL=1
POKEMODE=2

Text 1: konfigurační zápis pro PLC jednoho napájecího  
čerpadla v konf. souboru IO serveru
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Obr 12: Schéma toku dat z PLC na závodě TČA přes IDAS a rádiový spoj na InSQL



6 Testování a zprovoznění systému
V této diplomové práci popsaná soustava řídicích systémů, jejich komunikací a vizualizace je 

přípravou na jejich skutečné reálné nasazeni. V této době však samotný hardware pro tyto ŘS není 
zakoupen a pro odladění systému bylo nutno použít různých simulací a náhradních řešení.

6.1 Simulace napájecího soustrojí při vývoji aplikace
Protože při vývoji aplikace nebylo možno použít plně vybaveného napájecího soustrojí, tak k 

jeho částečné simulaci byly do programu ŘS doplněny bloky, které simulují pohyb servoarmatury. 
Je možno simulovat otevření armatur, jejich poruchy, sled najíždění, reakci na tlak napájecí vody.  
Je  však  nutno  provést  změny  v  FC3,  která  nebude  realizovat  přepis  hodnot  na  fyzické 
vstupy/výstupy,  ale  do  definovaného DB,  které  bude  nakonfigurováno jako oblast  skutečných 
fyzických  I/O.  Samotná  funkce  FC2  je  již  navržena  na  možnou  simulaci  hodnoty,  stačí  tuto 
simulaci povolit zápisem v DB2.

6.2 Simulace přenosu dat mezi systémy
Nové  vývojové  prostředí  STEP7  ve  verzi  v5.4  SP3  přineslo  možnost  simulace  síťového 

provozu  včetně  simulace  simultánního  běhu  více  PLC  na  jednom  PC.  Bohužel  při  tvorbě 
diplomové práce bylo zjištěno, že datová výměna po síti mezi virtuálními PLC řady S7-300 není  
plně dořešena a k odladění těchto funkcí bude potřeba najít jiné postupy.

Jelikož  jediný  systém,  který  budoucí  napájecí  stanice  bude  využívat  a  je  v  současné  době 
dostupný,  je  NŘS  kotelny,  bylo  nutno  ostatní  systémy  napájecích  soustrojí  nahradit  jinými, 
dostupnými ŘS. Tyto systémy sice nemohly plně nahradit  budoucí systémy čerpadel z důvodu 
odlišné polní instrumentace, ale bylo možno alespoň částečně odzkoušet síťový provoz, výměnu 
dat a automatickou volbu režimů.

Rovněž bylo nutno počkat na vhodný termín, kdy bylo možno tyto simulace odzkoušet, což 
byla  odstávka provozu v druhé polovině dubna.  Vybrané systémy,  které budou nahrazovat  ŘS 
čerpadel bylo nutno zazálohovat a program bezpečně uložit. Potom bylo možno postupně na tyto 
systémy instalovat  programové bloky a to vždy tak,  aby byla požadovaná funkčnost  postupně 
testována v dílčích krocích a současně nebyla na závadu absence potřebné polní instrumentace.

Po provedení  simulací  a  odladění  zkoušených funkcí  byla  na těchto ŘS obnovena původní 
aplikace.

6.3 Vizualizace a zobrazení hodnot
Na  operátorské  stanoviště  byla  instalována  upravená  aplikace,  která  komunikovala  s  ŘS 

nahrazující skutečné PLC čerpadel a bylo odzkoušeny zápisy požadavků na příslušné adresy.
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7 Závěr
Obsah diplomové práce vychází z potřeb mého zaměstnavatele, kdy bylo rozhodnuto o instalaci 

nových napájecích čerpadel včetně jejich řídicího systému. Vzhledem k tomu, že údržba řídicích 
systémů je jedním z úkolů při mé práci a současně vývoj aplikace pro tyto čerpadla je vhodným 
námětem pro diplomovou práci, zvolil jsem si toto téma.

Už  v  období  přípravy jsem využíval  znalostí  z  oboru  měření  a  regulace,  kterému jsem se 
věnoval již dříve, znalostí oboru elekro  a v neposlední řadě znalostí , které jsem získal při údržbě  
řídicích systémů, vizualizací a správě sítí LAN.

Tyto poznatky jsem zkombinoval s požadavky technologie čerpadel a provozu teplárny, kdy 
jsem některé nejasnosti musel konzultovat s techniky, kteří mají především o strojní části díla větší  
přehled než já.  Dále  jsem se  obrátil  na  servisní  firmu,  která  provádí  na mém pracovišti  větší 
opravy  SKŘ,  zda  by  její  pracovníci  mohli  zajistit  garanci-oponenturu  diplomové  práce. 
Výsledkem této  snahy je  návrh  stanice  napájecích  čerpadel  se  všemi  potřebnými  armaturami, 
silovými prvky elektro a MaR a  samozřejmě se zaměřením na systém kontroly a řízení. Návrh je  
připraven pro možnou realizaci, samozřejmě je možné, že některé komponenty mimo SKŘ mohou 
být nahrazeny jinými, některé části stanice mohou být rozšířeny či jinak upraveny, nicméně toto  
nijak nemění filozofii řízení, která se drobným změnám může lehce přizpůsobit.

Protože systém byl vyvíjen před skutečným nasazením a použité komponenty nebyly skutečně 
objednány,  musely  se  testy  provádět  různými  způsoby.  Část  testů  se  prováděla  simulací  na 
počítači, síťové spojení bylo testováno až v samém závěru, kdy bylo možno po odstavení části  
technologie teplárny využít některé řídicí systémy a reálně vyzkoušet výměny dat, vizualizace či  
konfiguraci InSQL.

Z mého pohledu se při tvorbě diplomové práce jednalo o soubor řešení, kdy na začátku je idea 
modernizace technologie  teplárny,  která  v sobě obsahuje  postupné kroky jako seznámení  se  s 
funkcí samotného ovládaného zařízení, promyšlení filozofie a výběr systému, realizaci samotného 
programového  vybavení  a  testování,  spolupráci  s  širokým  spektrem  pracovníků  při   hledání 
optimálních funkcí  či  řešení bezproblémové komunikace napříč všemi řídicími a informačními 
systémy instalovanými na závodě TČA. Především díky zkušenostem techniků firmy Siemens,  
především ing. Žlebka, s řešením obdobných systémů, jsem dosáhl úspěchu při realizaci tohoto 
projektu.

Zkušenosti získané při tvorbě této diplomové práce bude možno užívat v rámci mé dosavadní 
pracovní  funkce  při  vyhodnocování  nabídek  technických  řešení,  přebírání  zakázek  od 
dodavatelských firem,  zevrubně zhodnotit  úroveň jimi  dodaného programového vybavení  nebo 
změnit své zaměření z technika organizace, která nabídky přijímá na technika, který tyto nabídky 
tvoří.
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Příloha 1: Sekvence nájezdu a odstavení čerpadla
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Příloha 2: Zapojení vstupně-výstupních karet ŘS napájecího soustrojí 

A1.1 Analogové vstupy

Popis vstupu
0 Teplota ložiska L1 (motor)
1 Teplota ložiska L2 (motor)
2 Teplota ložiska L3 (čerpadlo)
3 Teplota ložiska L4 (čerpadlo)
4 Teplota vinutí motoru 1
5 Teplota vinutí motoru 2
6 Teplota vinutí motoru 3
7 Teplota v místnosti FM

A1.2 Analogové vstupy

Popis vstupu
0 Tlak vody na sání
1 Tlak vody na výstupu
2 Množství vody na výstupu
3 Vibrace ložiska L1 (motor)
4 Vibrace ložiska L2 (motor)
5 Vibrace ložiska L3 (čerpadlo)
6 Vibrace ložiska L4 (čerpadlo)
7 Poloha obtokové armatury

pozice na 
kartě

pozice na 
kartě



III

Příloha 2: Zapojení vstupně-výstupních karet ŘS napájecího soustrojí

A1.3 Binární vstupy

Popis vstupu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Napětí 6kV – OK
13 Vstupní napětí FM – OK
14 Stav FM – OK
15 Porucha FM
16 Klimatizace  - OK
17
18
19
20
21 Tlak chladící vody
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

pozice na 
kartě

Vstupní servoarmatura - otevřena
Vstupní servoarmatura – zavřena
Vstupní servoarmatura – výpadek tepelné ochrany
Vstupní servoarmatura – READY (OK)
Výstupní servoarmatura - otevřena
Výstupní servoarmatura – zavřena
Výstupní servoarmatura – výpadek tepelné ochrany
Výstupní servoarmatura – READY (OK)
Obtoková servoarmatura - otevřena
Obtoková servoarmatura – zavřena
Obtoková servoarmatura – výpadek tepelné ochrany
Obtoková servoarmatura – READY (OK)

Přívod napětí 400V č.1 pro MaR – OK
Přívod napětí 400V č.2 pro MaR – OK
Přívod napětí 400V č.1 pro elektro – OK
Přívod napětí 400V č.2 pro elektro – OK

Teplota tranformátoru – OK



IV

Příloha 2: Zapojení vstupně-výstupních karet ŘS napájecího soustrojí

A1.4 Binární výstupy

Popis výstupu
0
1
2
3
4
5
6 Povolení chodu FM
7 Ovládání solenoidu chladící vody
8 Ovládání klimatizace
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

pozice na 
kartě

Vstupní servoarmatura – otevírá
Vstupní servoarmatura – zavírá
Výstupní servoarmatura – otevírá
Výstupní servoarmatura – zavírá
Obtoková servoarmatura – otevírá
Obtoková servoarmatura – zavírá
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Příloha 3: Struktura programu ŘS napájecího soustrojí
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Příloha 4: Struktura bloků v NŘS (část řízení napájecích čerpadel)
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VII

Příloha 5: Struktura FreeTelegramu pro komunikaci s frekv. měničem Sinamics

Typ Popis

R
E

A
D

 –
 n

a
čí

ta
n

é
 s

ig
n

á
ly

0.0 NODEV BOOL F žádaná a aktuální stejná (NENI DEVIACE)
0.1 MASTLOC BOOL FALSE
0.2 FRQ_MAX BOOL FALSE
0.3 FM_MAX BOOL FALSE nejsou MAX od I,M,P
0.4 REZ BOOL FALSE rezerva
0.5 NO_MOTTEMP BOOL FALSE Motor NENÍ přehřátý
0.6 CW_ROT BOOL FALSE
0.7 NO_FMTEMP BOOL FALSE Měnič NENÍ přehřátý
1.0 RDY_ON BOOL FALSE Připraven ke spuštění
1.1 RDY_RUN BOOL FALSE
1.2 FM_RUN BOOL FALSE
1.3 FM_ERR BOOL FALSE porucha
1.4 NO_OFF2 BOOL FALSE
1.5 NO_OFF3 BOOL FALSE
1.6 LOCKOUT BOOL FALSE
1.7 ALARM BOOL FALSE aktivní alarm
2.0 N_ACT INT 0 frekvence
4.0 I_ACT INT 0 proud
6.0 FAULT INT 0
8.0 X5 INT 0 teplota motoru
10.0 X6 INT 0
12.0 X7 INT 0
14.0 X8 INT 0
16.0 X9 INT 0
18.0 X10 INT 0
20.0 X11 INT 0
22.0 X12 INT 0
24.0 X13 INT 0
26.0 X14 INT 0
28.0 X15 INT 0
30.0 X16 INT 0

W
R

IT
E

 –
 z

a
sí

la
n

é
 s

ig
n

á
ly

0.0 REZ3 BOOL FALSE rezerva
0.1 REZ4 BOOL FALSE rezerva
0.2 PLC BOOL FALSE
0.3 DIRROT BOOL FALSE 1= CCW   0=CW
0.4 REZ1 BOOL FALSE rezerva
0.5 POT_UP BOOL FALSE
0.6 POT_DOWN BOOL FALSE
0.7 REZ2 BOOL FALSE rezerva
1.0 FM_ON BOOL FALSE zapni
1.1 COND_OFF2 BOOL FALSE podmínka provozu (0=OFF2)
1.2 COND_OFF3 BOOL FALSE podmínka provozu (0=OFF3)
1.3 OPER_ENABLEBOOL FALSE odblokování/zablokování provozu
1.4 OPER_COND BOOL FALSE
1.5 RFG_EN BOOL FALSE
1.6 SP_EN BOOL FALSE
1.7 ACK BOOL FALSE kvitování poruchy
2.0 N_SETP INT 0
4.0 X3 INT 0
6.0 X4 INT 0
8.0 X5 INT 0
10.0 X6 INT 0
12.0 X7 INT 0
14.0 X8 INT 0
16.0 X9 INT 0
18.0 X10 INT 0
20.0 X11 INT 0
22.0 X12 INT 0
24.0 X13 INT 0
26.0 X14 INT 0
28.0 X15 INT 0
30.0 X16 INT 0

Adresa ve 
FreeTelegr
amu

Označení 
proměnné

Inicializač
ní hodnota

master/local (1/0)
výstupní frekv. měniče >= maximální frekv.

CW/CCW smer (1=CW/0=CCW)

ready to run
provoz mnenice

neni OFF2
neni OFF3
nutno restartovat OFF1 pred ON

kod poruchy

aktualni alarm
teplota rozvadece

1= rizeni z PLC

motorpotenciometr nahoru
motorpotenciometr dolů

podmínka provozu (0=disable ramp fnct)

žádaná frekvence menice
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Příloha 6: Struktura DB8 (DB_LOCAL)

Adresa Type Popis
0.0 REZ_MAN BOOL FALSE
0.1 REZ_POLOAUTO BOOL FALSE Režim - poloautomat (samostatně automaticky)
0.2 REZ_AUTO BOOL FALSE
0.3 PODM_START BOOL FALSE Podmínky startu (1 = OK)
0.4 PODM_CHOD BOOL FALSE Podmínky chodu (1 = OK)
0.5 CHOD_OK BOOL FALSE Soustrojí v chodu
0.6 STAB_MIN_OT BOOL FALSE
0.7 FM_REG BOOL FALSE
1.0 FM_START BOOL FALSE
1.1 BOOL FALSE Teplota ložiska L1 za časovačem (1 = OK)
1.2 BOOL FALSE Teplota ložiska L2 za časovačem (1 = OK)
1.3 BOOL FALSE Teplota ložiska L3 za časovačem (1 = OK)
1.4 BOOL FALSE Teplota ložiska L4 za časovačem (1 = OK)
1.5 U6KV_OK BOOL FALSE Napětí 6kV (1 = OK)
1.6 UFM_OK BOOL FALSE Vstupní napětí FM (1 = OK)
1.7 FM_READY BOOL FALSE Stav FM (1 = OK)
2.0 BOOL FALSE Není porucha FM (1 = OK)
2.1 BOOL FALSE Teplota v místnosti FM za časovačem (1 = OK)
2.2 VST_SERV_OT BOOL FALSE Sací armatura otevřena (1 = OK)
2.3 BOOL FALSE Není porucha výstupní armatury (1 = OK)
2.4 VYST_SERV_READY BOOL FALSE Výstupní armatura je READY (1 = OK)
2.5 BOOL FALSE Nebyla porucha při nájezdu
2.6 PRIPR_START BOOL FALSE Připravenost ke startu
2.7 STOP_EMERG BOOL FALSE Nouzový stop
4.0 FM UFM
20.0 TLAK_VYST REAL 0.000000e+000 Tlak vody na výstupu - MPa
24.0 TLAK_VYST_NORM REAL 0.000000e+000 Tlak vody na výstupu - normovaný (0.0 - 100.0)
28.0 FM_proud REAL 0.000000e+000 Proud (A)
32.0 REAL 0.000000e+000 Teplota motoru (C)
36.0 REAL 0.000000e+000 Teplota měniče (C)
40.0 ZADANA_POLOAUT_NORM REAL 0.000000e+000 Žádaná hodnota z HMI - normovaná (0.0 - 100.0)
44.0 ZADANA_RUCNE_NORM REAL 0.000000e+000 Žádaná hodnota - otáčky z HMI (ručně 0.0 - 100.0 %)
48.0 ZADANA_NRS_NORM REAL 0.000000e+000 Žádaná hodnota z NŘS - normovaná (0.0 - 100.0)
52.0 MOTOHODINY REAL 0.000000e+000
56.0 REZ_REAL03 REAL 0.000000e+000
60.0 REZ_REAL02 REAL 0.000000e+000
64.0 REZ_REAL01 REAL 0.000000e+000
68.0 TLAK_MAX BOOL FALSE Max. tlak na výstupu
68.1 rezerva07 BOOL FALSE
68.2 rezerva06 BOOL FALSE
68.3 rezerva05 BOOL FALSE
68.4 rezerva04 BOOL FALSE
68.5 rezerva03 BOOL FALSE
68.6 rezerva02 BOOL FALSE
68.7 rezerva01 BOOL FALSE

Name Init. val
Režim - plně manual (ručně jednotlivě)

Režim - plnoautomat (skupinově automaticky)

Stabilní min. ot. FM při nájezdu
FM ve stab. režimu, přepnut na řízení otáček
FM staruje na min otáčky

Tepl_L1
Tepl_L2
Tepl_L3
Tepl_L4

FM_NoERR
TEPL_FMBox

VYST_SERV_NoERR

START_NoERR

FM_tepl_mot
FM_tepl_skrin

Motohodiny
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Příloha 7: Hlavní okno pro řízení napájecích čerpadel ve vizualizaci
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Příloha 8: Schéma sítí LAN na TČA
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Příloha 9: Tepelné schéma TČA
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