
 
 



 

 

I.  

Zásady pro vypracování bakalářské práce  

Bakalářskou prací (dále jen BP) se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal 
během studia, a jeho schopnosti využívat je při řešení teoretických i praktických problémů.  

II.  

1 Titulní list + zásady pro vypracování BP 5. Textová část BP  

Uspořádání bakalářské práce:  

2 Prohlášení + místopřísežné prohlášení 6. Seznam použité literatury  
3 Abstrakt + klíčová slova česky a anglicky 7. Přílohy  
4 Obsah BP  
 
ad 1) Titulním listem je originál zadání BP, který student obdrží na své oborové katedře. Za 

titulním listem následují tyto „Zásady pro vypracování bakalářské práce“.  

ad 2) Prohlášení + místopřísežné prohlášení napsané na zvláštním listě (student jej obdrží na své 
oborové katedře) a vlastnoručně podepsané studentem s uvedením data odevzdání BP.  
V případě, že BP vychází ze spolupráce s jinými právnickými a fyzickými osobami a 
obsahuje citlivé údaje, je na zvláštním listě vloženo prohlášení spolupracující právnické 
nebo fyzické osoby o souhlasu se zveřejněním BP.  

ad 3) Abstrakt a klíčová slova jsou uvedena na zvláštním listě česky a anglicky v rozsahu max. 1 
strany pro obě jazykové verze.  

ad 4) Obsah BP se uvádí na zvláštním listě. Zahrnuje názvy všech očíslovaných kapitol, 
podkapitol a statí textové části BP, odkaz na seznam příloh a seznam použité literatury, s 
uvedením příslušné stránky. Předpokládá se desetinné číslování.  

ad 5) Textová část BP obvykle zahrnuje:  
• Úvod, obsahující charakteristiku řešeného problému a cíle jeho řešení v souladu se 
zadáním BP;  
• Vlastní rozpracování BP (včetně obrázků, tabulek, výpočtů) s dílčími závěry, vhodně 
členěné do kapitol a podkapitol podle povahy problému;  
•          Závěr, obsahující celkové hodnocení výsledků BP z hlediska stanoveného zadání. BP 
nemusí obsahovat experimentální (aplikační) část. BP bude zpracována v rozsahu min. 25 stran 
(včetně obsahu a seznamu použité literatury). Text musí být napsán vhodným textovým editorem 
počítače po jedné straně bílého nelesklého papíru formátu A4 při respektování následující 
doporučené úpravy písmo Times New Roman (nebo podobné) 12b; řádkování 1,5; okraje – horní, 
dolní – 2,5 cm, levý – 3 cm, pravý 2 cm. Fotografie, schémata, obrázky, tabulky musí být 
očíslovány a musí na ně být v textu poukázáno. Budou zařazeny průběžně v textu, pouze jeli to 
nezbytně nutné, jako přílohy (viz ad 7). Odborná terminologie práce musí odpovídat platným 
normám. Všechny výpočty musí být přehledně uspořádány tak, aby každý odborník byl schopen 
přezkoušet jejich správnost. U vzorců, údajů a hodnot převzatých z odborné literatury nebo z 
praxe musí být uveden jejich pramen u literatury citován číselným odkazem (v hranatých 

 



 

 

závorkách) na seznam použité literatury. Nedostatky ve způsobu vyjadřování, nedostatky 
gramatické, neopravené chyby v textu mohou snížit klasifikaci práce.  
ad 6) BP bude obsahovat alespoň 10 literárních odkazů, z toho nejméně 3 v některém ze 
světových jazyků. Seznam použité literatury se píše na zvláštním listě. Citaci literatury je nutno 
uvádět důsledně v souladu s ČSN ISO 690. Na práce uvedené v seznamu použité literatury musí 
být uveden odkaz v textu BP.  

ad 7) Přílohy budou obsahovat jen ty části (speciální výpočty, zdrojové texty programů aj.), které 
nelze vhodně včlenit do vlastní textové části, např. z důvodu ztráty srozumitelnosti.  

III.  
Bakalářskou práci student odevzdá ve dvou knihařsky svázaných vyhotoveních, pokud 

katedra garantující studijní obor neurčí jiný počet. Vnější desky budou označeny takto:  

nahoře: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava  

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství  

Katedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

uprostřed: BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  

dole: Rok Jméno a příjmení  

Kromě těchto dvou knihařsky svázaných výtisků odevzdá student kompletní práci také v 
elektronické formě do IS EDISON včetně abstraktu a klíčových slov v češtině a angličtině.  

IV.  

Bakalářská práce, která neodpovídá těmto zásadám, nemůže být přijata k obhajobě. Tyto 
zásady jsou závazné pro studenty všech studijních programů a forem bakalářského studia fakulty 
metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava od 
akademického roku 2009/2010.  
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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá bezpečným řízením a jeho přínosem pro automatizace 

nepřetržitých technologií v průmyslu. Popisuji v ní technologii koksovny, zvláště pak její 

chemické části. Je zde shrnuta legislativa, právní normy a teoretické poznatky z oblasti 

bezpečnosti. V praktické části se řeší prodloužení doby vypírání sirovodíku z koksového 

plynu po dobu poruchy či odstávky navazující části provozu.  

 

Klíčová slova  

Bezpečné řízení, koksovna, chemický provoz, odsíření koksárenského plynu.  

    

 

 

 

 

Abstract 

This Bachelor’s thesis deals with the safe management and its benefits for the 

automation of continuous technology in the industry. I describe in it technology coking plant, 

especially its chemical part. There is a form of legislation, the legal standards and theoretical 

knowledge of the area of security. In practical part I solve time extension of pan out hydrogen 

sulphide from coke gas for a disruption time or shut down coherent part of plant. 

 

 Keywords 

Safe control, coking plant, chemical plant, desulphurization of the coke gas.
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1 Úvod 

V této práci se zabývám jednotlivými rysy bezpečného řízení v průmyslových 

technologiích. Zejména pak v náročném technologickém procesu chemické části koksovny. 

Aplikace automatizační techniky zde přináší vyšší kvalitu řízení složitých procesů. 

Automatizace této nepřetržité technologie řeší zásadní požadavek zajistit vysoký stupeň 

provozuschopnosti a bezpečnosti řízeného technologického zařízení, komplexním použitím 

řídících systémů a dalších komponent automatizační techniky. 

Bezpečným řízením nepřetržitého technologického provozu a užitím automatizačních 

prvků k zabezpečení plynulého chodu procesu se bude zabývat tato práce i na konkrétním 

případu provozního souboru odsíření koksárenského plynu. 

Zajišťování bezpečnosti v technologickém procesu se řídí řadou právních předpisů a 

norem, včetně postupu prokazování jejich splnění. Dodržením těchto závazných požadavků 

lze docílit minimalizace poruch na provozním souboru odsíření koksárenského plynu. Jeho 

provozuschopností je míněna schopnost vypírání sirovodíku z koksárenského plynu. Dodržení 

hodnot sirovodíku v koksárenském plynu, stanovených Českou inspekcí životního prostředí, 

je prvořadým úkolem tohoto provozu.  
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2 Cíle práce 

Hlavním cílem této práce je návrh řešení minimalizace časových ztrát při poruše 

koncové části technologie provozního souboru odsíření koksárenského plynu, čímž se 

dosáhne plynulejšího přechodu technologie do mimořádných podmínek a zajistí se potřebné 

vypírání koksárenského plynu po dobu případné opravy či zpětného náběhu technologie. 

Navrhuji zde úpravu řídícího systému, kterou se docílí prodloužení časové rezervy pro 

odstranění případné poruchy, které by mohly vést k překročení tohoto stanoveného limitu. 

Součástí mého řešení bezpečného řízení v mimořádné situaci poruchy je i instalace akustické 

výstrahy, signalizující výpadek některé části technologie, která je v provozu. 

Jednotlivé úkoly: 

 úprava programovatelného logického automatu (dále jen PLC) Simatic; 
 nastavení alarmových a technologických mezí v programu Intouch; 
 instalování tří venkovních, akustických, výstražných zařízení; 
 odzkoušení. 
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3 Koksovna 

Hlavním produktem výroby na koksovně je koks, vzniklý karbonizací uhelné vsázky 

v koksovacích komorách. Tyto komory, v počtu 72, tvoří koksovací baterii. Koksovnu ovšem 

tvoří ještě další části (obr. 1) -  uhelná služba a chemická část koksovny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 – blokové schéma Koksovny 
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3.1 Uhelná služba 

Uhelná služba koksovny zajišťuje vykládku a skladování uhlí a nakupovaného koksu, 

mletí jednotlivých druhů uhlí, přípravu koksovací vsázky a její dopravu do uhelných věží. 

Připravuje se zde rovněž nauhličovadlo pro konvertorovou ocelárnu a uhlíková pěchovací 

hmota. K tomu všemu slouží vykládací jámy uhlí, vykládací jámy koksu, homogenizační 

skládky uhlí, mlýnice a druhové zásobníky uhlí, uhelné věže a soustava pásových zásobníků 

(obr. 2). Výstupem z této provozní části je tedy směs rozemletých, vhodných druhů 

koksovatelných, černých uhlí, která zajistí správnou spékavost, plasticitu a puchnutí uhlí 

v koksovací komoře. 

Obrázek č. 2 – Blokové schéma diferenčního způsobu mletí uhlí 

 

3.2 Koksárenská baterie 

Koksárenskou baterii tvoří 72 koksovacích komor o rozměrech 0,44 x 3,64 x 12,35 m. 

Používá se pěchovaný systém. Po dobu 20,95 hod., což je koksovací doba, se zde dosahuje 

průměrné teploty v rozmezí 1235 – 1245 °C. Baterie jsou plně automatizovány a 

mechanizovány. Obsluhu zajišťují výtlačné a pěchovací stroje, vodící vozy a stropní 

obsluhovací stroje. Po proběhnutí kompletní karbonizace putuje koks v hasicím voze na 
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mokré hašení, které probíhá na konfuzně-difuzní hasící věži se žaluziemi, zamezujícími úletu 

koksárenského prachu do okolí. Koks je dále zpracován na hrubé a jemné třídírně koksu a 

odtud je expedován k hlavním odběratelům, tedy na vysoké pece. Při pyrolýze uhlí nevzniká 

pouze koks, ale také koksárenský plyn. Tento je odváděn a zpracováván na dalším provozním 

úseku koksovny. 

 

3.3 Chemická část koksovny  

Koksárenský plyn je na chemické části zchlazen a jsou z něj extrahovány další 

produkty karbonizace jako koksárenský dehet, benzol, amoniak a sirovodík. Z koksárenské 

předlohy je plyn odsáván výkonným turbodmychadlem. Plyn putuje přes primární chladiče, 

kde je zchlazen z 80 °C na průměrné 22 °C. Při tomto nepřímém chlazení vypadává z plynu 

dehtový kondenzát. Tento stéká na jemnou kondenzaci. Na jemné kondenzaci se ve sběrné 

nádrži, kterou tvoří kondenzační koráb, stékají všechny dehtové kondenzáty, které vypadnou 

z koksárenského plynu při jeho cestě až ke spotřebitelům, ale také všechny další závadné 

odpadní vody. Tyto vznikají různě, například dešťovým spadem do prostor provozů, kde se 

kontaminují. Z tohoto korábu jsou dopraveny do rozdělovací nádrže, ve které dojde 

k rozdělení dehtu a fenolčpavkové vody. Dehet je dále uskladněn pro expedici a fenolčavková 

voda je dopravena na úpravnu odpadních vod. Zde je filtrována a následně proprána 

benzolem, který ji zbaví zbytkového dehtu. Poté je dopravena na provozní soubor 

deamonizace, kde je z ní v odháněcích kolonách vyprán ostrou parou o tlaku 3 atp. čpavek. 

Tento pak dále obohatí koksárenský plyn před vstupem do sytiče čpavku. Takto upravená 

fenolová odpadní voda je uskladněna v retenčních nádržích a expedována výkonnými 

čerpadly na několik kilometrů vzdálenou čistírnu odpadních vod k biologickému dočištění.  

Koksárenský plyn se po primárním zchlazení zbavuje dalšího zbytku dehtu ve formě 

dehtové mlhy na elektrostatických odlučovačích. Tyto jsou tvořeny sadou napjatých elektrod 

pod napětím 27 kV. Dehtová mlha se zde vysráží a odtéká spolu s dehtovým kondenzátem 

z primárních chladičů do sběrné nádrže. To byla sací strana turbodmychadla. Po průchodu 

plynu přes lopatky dmychadla je tento dopraven nejprve na provozní soubor sytiče čpavku. 

Zde je nepřímo předehříván parou na teplotu 60 °C a dále prochází lázní matečného louhu, 

což je roztok vody s 3% kyselinou sírovou. Při tomto procesu dochází k extrakci amoniaku a 

tvorbě síranu amonného.  
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Další fází je koncové chlazení plynu, kde se plyn zchladí na 27 °C a putuje na 

benzolové pračky. Tyto pračky jsou 3 a každá má 5 pater naplněných ocelovými spirálami. 

Plyn přes ně putuje zespodu a proti němu je nastřikován prací olej. Při vzájemném kontaktu 

dochází k vyprání směsi aromatických uhlovodíků, z nichž je nejdůležitější benzen. Prací olej 

je následně zpětně odčerpáván na destilaci. Benzolovou destilaci tvoří v zásadě odháněcí 

kolona, na kterou je přiváděn nasycený prací olej z výše zmíněných benzolových praček. 

Benzol je z pracího oleje destilován ostrou parou o tlaku 8 atp., dále je zchlazen a uskladněn 

pro expedici. Koksárenský plyn pak postupuje na poslední provozní soubor a tím je odsíření, 

jehož automatizovaný provoz je cílem této bakalářské práce. Plyn se zde zbaví sirovodíku a je 

rozváděn stále ještě tlakem turbodmychadel do spotřební sítě podniku (obr. 3). 
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Obrázek č. 3 – blokové schéma chemické části koksovny 
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Česká inspekce životního prostředí přísně hlídá stanovený limit sirovodíku v plynu a 

provozovatel jí musí dokladovat, že tento limit plní. Povolené odstávky tohoto provozu na 

plánovanou údržbu a nenadálé havárie, jsou časově velmi omezeny. Chce-li se provozovatel 

vyhnout vysokým pokutám za nedodržení těchto limitů, musí být technologie udržována 

v plynulém chodu. Navíc jakýkoliv výpadek ohrožuje technologické zařízení a hrozí také 

nebezpečné emise plynů či úniky závadných látek. Bezpečné řízení se všemi svými aspekty je 

zde tedy silným nástrojem pro stabilní chod této nepřetržité technologie. 
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4 Legislativa v oblasti bezpečnosti 
technologických procesů 

Spolehlivost technického vybavení a správná funkce automatizační techniky jsou 

základním předpokladem předcházení poruchám, jež mohou přinést velké ekonomické ztráty 

na poškozené technologii a především mohou ohrozit obsluhu na zdraví a životě. Provoz 

chemické části koksovny se při dodržování bezpečnosti řídí následující platnou legislativou. 

 

4.1 Zákon 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky 

Tento zákon, jako obecně závazný právní předpis, upravuje:  

 práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo distribuují, popřípadě uvádějí do 

provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem; 

 problematiku přejímaní technických předpisů upravujících zejména požadavky na 

výrobky, které by mohly svými vlastnostmi ohrozit veřejný zájem na ochraně života a 

zdraví, majetku a přírodního prostředí, včetně stanovení postupů posuzování shody; 

 způsob zajištění informačních povinností souvisejících s tvorbou technických předpisů 

a technických norem, vyplývajících z mezinárodních smluv a požadavků práva 

Evropských společenství. [7] 

 

4.2 Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. 

   Toto nařízení vlády je související prováděcí předpis zákona č. 22/1997, je v něm 

popsán postup posuzování a snižování rizika: 

 určit nebezpečí, která mohou vyplývat ze strojního zařízení, a s tím spojené 

nebezpečné situace; 

 odhadnout rizika při zohlednění závažnosti možného poranění nebo škody na zdraví a 

pravděpodobnost jejich výskytu; 

 vyhodnotit rizika s cílem určit, zda je nutné je snížit v souladu s tímto nařízením; 

 zajistit ochranná opatření, která vyloučí nebezpečí nebo sníží rizika spojená s tímto 

nebezpečím v dále uvedeném stanoveném pořadí: 
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a) vyloučit nebo co nejvíce omezit nebezpečí bezpečným návrhem a konstrukcí 

strojního zařízení; 

b) učinit nezbytná ochranná opatření v případě nebezpečí, která nelze vyloučit; 

c) uvědomit uživatele o přetrvávajícím nebezpečí vyplývajícím z jakýchkoliv 

nedostatků přijatých ochranný opatření, upozornit na případnou potřebu 

zvláštní odborné přípravy a specifikovat potřebu osobních ochranných 

prostředků. 

   Dále jsou zde specifikovány požadavky na spouštění a zastavení stroje. Platí, že 

strojní zařízení musí být spouštěno pouze záměrným působením na ovládací prvek a tento 

musí být umístěn tak, aby byla obsluha schopna zjistit z každého stanoviště, že se 

v nebezpečném prostoru nikdo nenachází anebo musí být ovládací systém navržen 

a konstruován tak, aby nebylo možné spuštění, pokud se v tomto prostoru někdo nachází. 

   Rovněž se zde řeší požadavky na ochranné kryty a ochranná zařízení. Například je 

stanoveno, že tyto musí být bezpečně umístěny na místě a pokud je to možné, měly by chránit 

před vymrštěním nebo padáním materiálu, předmětů nebo proti emisím ze strojního zařízení. 

Kryty a ochranná zařízení musí splňovat mimo jiné tyto podmínky: 

 pohybující se části nesmí být možné spustit, pokud jsou v dosahu obsluhy; 

 osoby se nesmí dotknout pohybujících se částí, jestliže už byly spuštěny – dodržení 

bezpečné vzdálenosti; 

 v případě chybějící součásti nebo poruchy jedné ze součástí, nesmí být pohybující se 

části spuštěny nebo nesmí být zastaveny; 

 ochranná zařízení musí být seřiditelná pouze úmyslným úkonem, tedy nástrojem nebo 

pomocí softwaru. [14] 

 

4.3 Normy 

Norma je technický předpis, který stanoví technické náležitosti, popř. technická řešení 

u opakovaných úkonů a dějů. Struktura norem ČSN EN, věnujících se bezpečnosti strojů a 

strojních zařízení je takováto:  

a) normy typu A (základní normy) – uvádějí základní pojmy a zásady pro konstrukci a 

všeobecná hlediska, která mohou být aplikována na všechna strojní zařízení; 
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b) normy typu B (skupinové bezpečnostní normy) – zabývají se jedním bezpečnostním 

aspektem nebo jedním typem bezpečnostního zařízení, které může být použito pro 

větší počet strojů: 

 normy typu B1se týkají jednotlivých bezpečnostních hledisek (bezpečných 

vzdáleností, hluku apod.); 

 normy typu B2 se týkají příslušných bezpečnostních zařízení (např. 

blokovacího zařízení, tlakově citlivých zařízení apod.). 

c) normy typu C (bezpečnostní normy pro stroje) – určují detailní bezpečnostní 

požadavky pro jednotlivý stroj nebo skupinu strojů. [15] 

 

4.3.1 Třída norem pro průmyslovou automatizaci 

Tato třída norem je pro automatizované provozy, jakým je odsíření, velmi důležitá. 

Mezinárodní normy, které zahrnuje, obsahují hlediska, jež se doporučuje vzít v úvahu při 

použití elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů pro plnění 

bezpečnostních funkcí. Obsahuje tyto, hlavní části: 

 1800 - Terminologie, všeobecně; 

o Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů ČSN EN 61 298-1 až 4  - 

Tato mezinárodní norma stanovuje obecné metody a postupy pro provádění 

zkoušek a zaznamenávání funkčních a výkonnostních vlastností zařízení pro 

měření a řízení průmyslových procesů. 

o Systémy pro řízení průmyslových procesů ČSN EN 61297 - Tato norma třídí a 

definuje technické termíny, které se mají používat při popisu různých typů 

adaptivních řídicích jednotek (regulátorů). 

 1803 - Funkční bezpečnost elektrických a elektronických systémů; 

o Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných 

elektronických systémů souvisejících s bezpečností ČSN EN 61508-1 až 7 - 

Tato mezinárodní norma stanovuje obecný přístup pro všechny životní cykly 

bezpečnosti elektrických, elektronických, programovatelných elektronických 

(E/E/PE) systémů používaných pro zajišťování bezpečnostních funkcí.  

o Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor 

průmyslových procesů ČSN EN 61511-1 až 3 - Norma stanovuje požadavky 

na specifikaci, návrh, instalaci, provoz a udržování bezpečnostních 
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přístrojových systémů, aby mohly být s jistotou pověřeny řízením a/nebo též 

udržováním procesu v bezpečném stavu. [15][6] 

 

4.3.2 Třída norem pro bezpečnost strojních zařízení 

Tato třída norem je pro dodržování bezpečnosti zásadní. Všechny její jednotlivé 

normy jsou součástí bezpečnostního školení pracovníků chemické části koksovny. Její název 

je Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a 

ergonomie. Obsahuje také tyto nejdůležitější normy: 

 8330 – Bezpečnost strojních zařízení; 

o Terminologie ČSN EN 1070 – tato evropská norma shromáždila pojmy 

z oboru bezpečnosti strojních zařízení. 

o Posouzení rizika ČSN EN ISO 14121-1 – tyto zásady posouzení rizika slučují 

znalosti a zkušenosti z konstrukce, používání, nehod, úrazů a škod u strojních 

zařízení tak, aby mohla být posouzena rizika v relevantních fázích životního 

cyklu stroje. Uvádí pokyny pro informace, které mohou být požadovány 

k umožnění provedení posouzení rizika. Jsou popsány postupy k identifikaci 

nebezpečí a odhadu a zhodnocení rizika.  

 8332 – Bezpečnostní hlediska u strojů; 

o Bezpečnostní části ovládacích systémů ČSN EN ISO 13849 – 1,2 – tato norma 

uvádí bezpečnostní požadavky a pokyny pro zásady konstrukce a integrace 

bezpečnostních částí ovládacích systémů, včetně návrhu software. Norma platí 

pro bezpečnostní části ovládacích systémů bez ohledu na druh používané 

technologie a energie (elektrické, hydraulické, pneumatické, mechanické, atd.) 

pro všechny druhy strojních zařízení.  

o Bezpečnostní části řídicích systémů ČSN CR 954 – 100 – uvádí návod zásad, 

které mají být dodrženy při: 

• navrhování bezpečnostních částí řídicích systémů; 

• při charakteristikách bezpečnostních funkcí; 

Také uvádí další informace o následujících tématech: 

• jak řídicí systém přispívá ke snížení rizika stroje; 
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• co je míněno bezpečnostními částmi řídicího systému ve vztahu 

k bezpečnostním funkcím.     

o Integrované výrobní systémy ČSN EN ISO 11161 – tato mezinárodní norma 

specifikuje bezpečnostní požadavky pro integrované výrobní systémy (IMS), 

které zahrnují dva nebo více vzájemně propojených strojů specifického použití, 

jako je výroba nebo montáž součástí.  

o Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu k nebezpečným místům horními 

a dolními končetinami ČSN EN ISO 13857 - tato mezinárodní norma stanoví 

hodnoty bezpečných vzdáleností k zamezení dosahu k nebezpečným prostorům 

strojního zařízení, jak v průmyslovém, tak i neprůmyslovém prostředí. 

Bezpečné vzdálenosti jsou vhodné pro ochranné konstrukce. Norma uvádí také 

informace o vzdálenostech, které ztěžují volný přístup dolními končetinami. 

o Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla ČSN EN 349+A1 - 

účelem této normy je umožnit uživateli vyhnout se rizikům vznikajících 

v prostorech možného stlačení. Norma určuje nejmenší mezery, vztahující se k 

částem lidského těla a je použitelná tam, kde lze touto metodou dosáhnout 

odpovídající bezpečnosti. 

o Zamezení neočekávanému spuštění ČSN EN 1037+A1 - tato norma určuje 

podstatná bezpečnostní opatření zaměřená na zamezení neočekávaného spuštění 

stroje, umožňující bezpečný zásah osob v nebezpečném prostoru. Je určena k 

zamezení neočekávaného spuštění všemi druhy zdrojů energie, to je: 

– přívodem energie, např. elektrické, hydraulické, pneumatické; 

– nahromaděnou energií, např. gravitací, stlačenými pružinami; 

– vnějšími vlivy, např. větrem. 

o Požární prevence a požární ochrana ČSN EN 13478+A1 - tato evropská norma 

specifikuje metody identifikace požárního nebezpečí vznikajícího u strojního 

zařízení a provedení odpovídajícího posouzení rizika.  

 

 8333 – Bezpečnostní a ochranné systémy strojů. 

o Nouzové zastavení ČSN EN ISO 13850 - tato mezinárodní norma specifikuje 

funkční požadavky a konstrukční zásady pro funkci nouzového zastavení u 

strojních zařízení, nezávisle na druhu energie použité pro ovládací funkci. 
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o Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty - norma určuje zásady pro 

konstrukci a volbu - nezávisle na povaze zdroje energie - blokovacích zařízení 

spojených s ochrannými kryty. Norma také zahrnuje požadavky speciálně 

určené pro elektrická blokovací zařízení a zahrnuje části ochranných krytů, 

které působí na blokovací zařízení. [15][6] 
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5 Metody a nástroje pro bezpečné řízení 
technologických zařízení 

Pod pojmem bezpečné řízení (safe control) si můžeme představit bezpečnost 

obsahující mimo jiné stabilitu řízení, spolehlivost a rovněž bezpečnost práce a prevenci 

mimořádných událostí. Je to široký pojem. Obecně je bezpečnost chápána jako stav objektu, 

v němž je při jeho užívání ke stanovenému účelu riziko poškození zdraví osob, životního 

prostředí nebo materiálních ztrát omezeno na přijatelnou úroveň. 

 

5.1 Bezpečnost práce 

Jeden z úkolů bezpečného řízení je jeho příspěvek k bezpečnosti práce. S rostoucím 

stupněm automatizace a zvyšující se rychlostí a výkonností výrobních strojů a zařízení je stále 

nutnější zabezpečit ochranu zdraví a života osob, které je obsluhují, nebo se v jejich blízkosti 

pohybují. To v praxi znamená, že systém hlídá, kam až může v dané technologické situaci 

vstoupit člověk nebo jeho část (končetina). Jestliže se osoba v důsledku nepozornosti 

vyvolané únavou, roztržitostí či jinými vlivy dostane do takové blízkosti pohybující se části 

stroje, že by mohlo dojít k jejímu zranění, musí se stroj v dostatečném předstihu automaticky 

vypnout, respektive ho nesmí být možné spustit. Jde o realizaci logického řízení s důrazem na 

vysokou spolehlivost a speciální čidla pro detekci lidské přítomnosti. Bezpečné řízení může 

také omezovat pohyb systému, pokud člověk stojí a mění se hranice prostoru, kde by mohl 

být ohrožen. Zde mají svou roli speciální čidla pro strojové vidění a vnímání. 

Hlavním pravidlem je, že rizikové oblasti obklopující pracovní prostor stroje musí být 

trvale bezpečně hlídány a pohybující se části stroje musí být od těchto oblastí spolehlivě 

odděleny. Technických prostředků pro zabezpečení ochrany osob je známá celá řada od 

jednoduchých mechanických zábran a nášlapných rohoží, přes bezpečnostní relé a elektrické 

nouzové vypínače až po elektronická zařízení s mikroprocesorovou technikou.  

K takovým patří elektrická snímací ochranná zařízení (ESPE – electro sensitive 

protective equipment), která neomezují činnost obsluhy stroje a umožňují jí bezpečně 

pracovat. Bezdotyková ochranná zařízení využívají ke své činnosti nejčastěji optoelektronický 

princip a dělí se na dvě hlavní skupiny: 
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 aktivní optoelektronická zařízení (AOPD – active optoelectronic protection devices) – 

bezpečnostní světelné záclony, mříže a závory; 

 aktivní optoelektronická plošná ochranná zařízení (AOAPD – active optoelectronic 

area protection devices) – bezpečnostní laserové plošné skenery. [9] 

 

5.2 Spolehlivost 

Bezpečnost chápeme jako dílčí vlastnost spolehlivosti. Pro její zabezpečení 

vymezujeme pravomoci a odpovědnosti, zdroje, postupy a procesy analýzy, hodnocení 

a snižování rizika ztráty schopnosti plnit požadované funkce po stanovenou dobu a za 

stanovených podmínek. Požadavek spolehlivosti, jakožto schopnosti plnit bezpečně 

a pohotově požadované funkce, musí být zohledňován ve všech fázích životního cyklu 

automatizačního systému, počínaje stanovením koncepce systému, formulování požadavků na 

systém, návrh systému, jeho integraci, ověření, validaci až po následný provoz a údržbu. 

Spolehlivost samotná, jako nejvýznamnější vlastnost jakosti, je definována těmito svými 

dílčími vlastnostmi: 

 bezporuchovost (reliability) – schopnost objektu plnit požadovanou funkci 

v daných podmínkách a časovém intervalu je charakterizována například 

střední dobou mezi poruchami, a, nebo intenzitou poruch; 

 pohotovost (availability) – schopnost objektu být ve stavu plnit požadovanou 

funkci za předpokladu, že jsou zajištěny požadované vnější prostředky, je 

určována bezporuchovostí a udržovatelností; 

 udržovatelnost (maintainability) – schopnost systému k předcházení poruch 

předepsanou údržbou; 

 bezpečnost (safety) – vlastnost systému neohrožovat lidské zdraví nebo životní 

prostředí při plnění stanovené funkce. Při hodnocení bezpečnosti se musí 

vycházet z hodnocení rizik, které požadovaná funkce může ovlivnit. [6] 

a další jako: 

 životnost; 

 opravitelnost;  



22 

 

 obecná udržovatelnost. 

Je zřejmé, že pohotovost a bezpečnost spolu velmi úzce souvisejí a vzájemně se 

ovlivňují. Nedostatky v těchto dvou složkách, nebo chybné řešení konfliktů mezi požadavky 

na bezpečnost a pohotovost, mohou zabránit vytvoření spolehlivého systému. [11][16] 

 

5.3 Diagnostika výjimečných stavů 

Minimalizaci ztrát způsobených poruchou, ať už jsou to ztráty uvnitř technologie nebo 

mimo ni, lze dosáhnout analýzou možných poruch a jejich řešení. Po dekompozici reálného 

systému na jednodušší podsystémy, či prvky, se zkoumá, jak jejich eventuální porucha 

zapůsobí na celý systém. Tyto postupy jsou: 

 strom poruch (FTA – Fault Tree Analysis) – což je deduktivní přístup, kdy se 

nadefinuje porucha a hledají se kombinace příčin v poruchách dílčích prvků, či 

subsystémů. Jeho grafické zobrazení vyjadřuje vazby, vedoucí k vrcholové 

události; 

 strom událostí ( FMEA – Failure Mode and Effect Analysis) – zde vycházíme 

z analýzy možných stavů subsystémů a ke zvolenému kritériu se hledají 

projevy těchto poruch v celém systému. 

Systém může na poruchy, ať už vzniklé v technologickém procesu nebo vzniklé uvnitř 

řídicího systému, reagovat buď aktivně tím, že realizuje bezpečné řešení, nebo pasivně tím, že 

bezpečně vygeneruje informaci o vzniklé poruše.  

Definujeme tyto pojmy: 

 chyba (error) – což je odchylka od stanoveného návrhu, která by mohla mít za 

následek nezamýšlené chování systému nebo poruchu; 

 vada (fault) – taky poruchový stav a to je abnormální podmínka, která může 

vést k chybě nebo k poruše; 

 porucha (failure) – ukončení schopnosti objektu plnit požadované funkce. [6] 

Při realizaci bezpečných systémů nelze opomenout tyto kroky: 

• předcházení vadám (fault avoidance) – což je zabránění zanesení chyb do 

systémů během jeho návrhu; 
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• detekce vad (fault detection) – zjišťování vad během činnosti systému 

a minimalizace jejich efektu; 

• tolerance k vadám (fault tolerance) – schopnost systému poskytovat službu 

podle specifikace i za přítomnosti vad. 

Diagnostika výjimečných stavů technologického procesu je důležitá součást 

bezpečného řízení. Jestliže má řídicí systém k dispozici archiv běžných technologických 

stavů, pak je schopen detekovat výjimečný stav aktivovaných technologických procesů, který 

se výrazně liší od stavu běžného. K této diagnostice se využívají vzdálenosti ve vektorových 

prostorech, shluková analýza a podobně. Bezpečný systém by tedy měl tyto stavy řešit, ale 

také vést evidenci úspěšnosti řešení takovýchto mimořádných situací.  

Bezpečný řídicí systém může diagnostikovat pomocí speciální funkce vnitřní poruchu 

řídicího systému i vnější poruchu technologie. To umožňuje jejich včasné rozpoznání a návrh 

způsobu řešení. Lze to zjednodušit na hlídání limitních hodnot. Jde o signalizaci překročení 

extrémních mezí vybraných technologických veličin. Aktivní přístup by znamenal reakci 

systému realizací příslušného řešení. Pasivní pak pouze signalizaci o vzniklém stavu. [11][16] 

 

5.4 Aplikace bezpečného řízení 

Interakce s člověkem a bezpečnost práce je jen jedna z dílčích částí bezpečného řízení. 

Důležité aplikace bezpečného řízení se uplatňuje především v dopravě při řízení hromadné 

silniční, železniční a letecké dopravy, v dopravní prevenci a diagnostice mimořádných 

dopravních situací. Rovněž robotika a mechatronika je aplikační oblastí bezpečného řízení. 

Dbá se na spolehlivost systému, ošetření mimořádných stavů a užívání umělé inteligence 

k plánování postupů v dané situaci.  

Velice důležitá je oblast bezpečného řízení technologických procesů, kde je třeba 

hlídat technologická omezení, čímž se zamezí vzniku havárií s hrozivými následky. Zde mají 

velkou roli nástroje pro detekci abnormálních podmínek – alarmy (výstrahy, výstražná 

hlášení) a rovněž zálohování historických dat a jejich trendy pro zjištění příčin poruchy a ještě 

lépe jejich včasné odhalení. Vedle technologického zařízení je důležitým hlediskem 

ergonomičnost řízení, tedy správné uzpůsobení řídících a ovládacích systémů lidské obsluze.  
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5.5 Vizualizace  

Na provoze odsíření koksárenského plynu se od jeho počátku používal vizualizační 

program Coros. Pro sjednocení softwaru na celé chemické části koksovny se přechází na 

program Intouch. 

Program Wonderware  InTouch vytváří aplikace rozhraní člověk – stroj (HMI – 

Human Machine Interface). Je vybaven systémem výstražných hlášení (alarmů), který 

informuje operátory o stavu výrobního procesu a řídicího systému. Tento systém umožňuje 

zobrazování, ukládání a tisk procesních alarmů (obr. 4) a systémových událostí. Alarmy 

představují varovná hlášení o stavu sledovaných podmínek procesu, naproti tomu události 

představují běžné zprávy o stavu systému.  

Alarm může mít rovněž definovány substavy. V takovém případě se jedná o více 

stavový alarm. Například alarm od analogové proměnné má obvykle několik limitů, limity 

"High (Vysoký)" a "Low (Nízký)" vymezující normální provozní rozsah a limity "HiHi 

(Velmi vysoký)" a "LoLo (Velmi nízký)" označující extrémní odchylky od normálu. Hlavním 

účelem alarmu je upozornit obsluhu nebo jinou součást systému na určitý stav. Obsluha by 

měla potom alarm potvrdit a tím oznámit, že alarm byl vzat na vědomí. 

 Tato činnost nesouvisí s problematikou provedení nápravného opatření, které nemusí 

nastat okamžitě. Obsluha může po vyhodnocení alarmu pokračovat v práci s vyšší prioritou a 

následně se vrátit k odstranění příčin alarmu. Neznamená rovněž, že alarm se vrátil do 

normálního stavu, což může učinit automaticky, dokonce bez jakéhokoli vnějšího zásahu. 

Potvrzení pouze indikuje, že obsluha zaregistrovala vznik alarmu. Alarm vysoké nebo střední 

priority obvykle vyžaduje potvrzení, zatímco alarm velmi nízké priority nemusí. Ačkoli 

podmínka, na jejímž základě byl vygenerován alarm, může zaniknout (například teplota se 

zvýší na příliš vysokou hodnotu a potom se opět sníží), sám alarm není považován za 

"vyřízený", dokud není potvrzen. 

Když některá hodnota přesáhne uživatelem stanovenou mez, např. analogová hodnota 

přesáhne svůj horní limit, spustí se alarmový stav typu unacknowledged (nepotvrzený alarm), 

který má upozornit operátora na vzniklý problém. Jakmile operátor alarm potvrdí, alarm 

přejde do stavu acknowledged (potvrzený alarm). Program InTouch lze nakonfigurovat tak, 

aby vyžadoval potvrzení alarmu dokonce i v případě, kdy stav způsobující alarm zanikl. Tím 
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se zaručí informovanost operátora o tom, že v systému došlo k přechodnému alarmovému 

stavu, ale podmínky pro vyhodnocení tohoto stavu již pominuly.  

 

 

Obrázek č. 4 – obrazovka historických trendů programu InTouch 

 

Události představují běžné zprávy o změnách stavu systému a nevyžadují reakci 

operátora. Typická událost je generována tehdy, dojde-li v systému k určité změně, např. 

k přihlášení operátora do programu InTouch. Program InTouch může tuto událost i zapsat do 

databáze alarmů a vytisknout na tiskárně.  

Program InTouch poskytuje dva typy zobrazovacích objektů trendů: "reálný" 

a "historický". Reálné trendy jsou dynamické. Jsou nepřetržitě aktualizovány při běhu 

programu. Zakreslují změny až čtyřech proměnných nebo výrazů. Historické trendy poskytují 

"snímek" dat z určitého data a času z minulosti. Na rozdíl od reálných trendů, historické 

trendy nejsou dynamické. Oba objekty trendů můžete nakonfigurovat pro zobrazení grafů 
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několika proměnných v čase. Program InTouch také poskytuje úplnou kontrolu nad 

konfigurací trendů. Lze například zadat časové rozpětí, rozsah hodnot, rozlišení mřížky, 

umístění časových údajů, umístění údajů hodnot, počet per a atributy barev. Program InTouch 

podporuje také distribuovaný systém historických dat, který umožňuje získávání historických 

dat z libovolného historického souboru programu InTouch i v rámci sítě. [5][8] 
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6 Příkladová studie zajištění bezpečnosti 
v technologickém procesu 

V tak rozsáhlém technologickém zařízení, jakým je odsíření koksárenského plynu, je 

hlavní úlohou obsluhy důsledně udržovat hodnoty provozních veličin (teplota, tlak, průtok) 

v určených mezích. Kromě regulace procesu je jejich úkolem řešit poruchy a havarijní situace. 

Zásahy obsluhy do zařízení mohou poruchám předcházet (korekce výkyvů technologického 

procesu ruční regulací ovládacích prvků), mohou tyto poruchy ovšem také vyvolat (chybný 

zásah nesprávným nastavením hodnot technologických veličin), ale především je jejich zásah 

odezvou na iniciační poruchu. 

 

 

 
 

Obrázek č. 5 – sestava alarmů a panel pro jejich výběr a potvrzování 

 

Důležitým nástrojem pro detekci abnormálních podmínek jsou alarmy (obr. 5). Tato, 

řídicím systémem generovaná, hlášení upozorňují na neobvyklý stav sledovaného procesu. 

Výstražný signál by měl být jasný, zřetelný a jednoznačný. Daný poruchový stav by měl 

definovat natolik precizně, aby mohla obsluha adekvátně zasáhnout do řízeného procesu 

a zabránit tak případné havárii. Je proto důležité, s jakým řídicím systémem operátoři pracují. 
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6.1 Řídicí software odsíření koksárenského plynu 

Na chemické části koksovny v Třineckých železárnách a.s., se ve všech 

automatizovaných provozech používá nejrozšířenější řídicí systém Simatic. A to verze PLC 

Simatic S5 – 155H. V nejbližší budoucnosti se plánuje přechod na novější verzi Simatic S7. 

Většina provozů, včetně odsíření koksárenského plynu, je téměř plně automatizována. Pro 

vizualizaci a supervizní řízení se používá již zmíněný program InTouch ve verzi 10.1.  

 

6.2 Stručný popis vypírání H2S z koksárenského plynu 

 

 

Obrázek 6 - odsiřovací pračka se vstupem koksárenského plynu 

 

   Koksárenský plyn v poslední fázi čištění před distribucí do spotřební sítě podniku je 

odsiřován. Jeho propírání v odsiřovací pračce (obr. 6) potašovými roztoky s příměsí KOH jej 
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zbavují H2S, větší části HCN a také části CO2. Takto obohacené potašové roztoky jsou 

dopraveny do zásobní nádrže a odtud pak do horních pater odháněče. V odháněči probíhají 

dvě fáze regenerace těchto roztoků. Kyselé plyny jsou zde vytěsňovány z roztoků stripovací 

parou a pomocí vývěvy dopravovány ke spalovací peci. 

Obrázek č. 7 – technologické schéma odsíření koksárenského plynu 

Vzniklé brýdy kyselých plynů se spalují se vzduchem ve spalovací peci. Horké spaliny 

(1050 °C) se následně zchladí v chladiči spalin na teplotu cca 420 °C, přičemž se nepřímým 

přenosem tepla vyrábí nasycená pára 3,8 MPa. V další fázi probíhá konverze kysličníku 

siřičitého na kysličník sírový v konvertoru. Konvertorové mezipatro a výstup je chlazen 

tekutou solí na 400 °C resp. konečných 290 °C. V konečné fázi dochází ke kondenzaci 
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kyseliny sírové v kondenzátoru pomocí chladícího vzduchu. Zde kysličník sírový reaguje 

s vodou procesního plynu. Vzniklá kyselina sírová se koncentruje na 97,5 hmot. %. Její 

dochlazení probíhá v chladícím okruhu (obr. 7). 

Vypírání sirovodíku tedy probíhá potašovými roztoky. Tyto se regenerují v odháněči. 

Normálně regenerovaný potašový roztok je odebírán z prostřední části odháněče a dopraven 

přímo zpět na odsiřovací pračku H2S. Oproti tomu jemně regenerovaný roztok je ze spodní 

části odháněče transportován do zásobní nádrže. Z této nádrže je pak dopraven do horního 

patra odsiřovací pračky H2S. Máme zde tedy dvě zásobní nádrže (obr. 8). Nádrž obohaceného 

potaše a nádrž jemně regenerovaného potaše. V zásobníku jemně regenerovaného potaše se 

ponechává určité množství roztoku, které při výpadku regenerace zajistí provoz odsiřovací 

pračky na další 4 hodiny. To ovšem platí pro běžný průtok jemného potaše, což je cca 40 
m3/hod. Doba 4 hodin je dostatečná pro nenáročný zásah údržby na menší poruše. Navíc jak 

dále tato práce uvede, zpětný nájezd technologie je zdlouhavý. Bylo by proto daleko lepší mít 

k dispozici větší časové rozpětí. Kapacita nádrží potaše však není neomezená. 

Obrázek č. 8 - zásobní nádrže potašů – tanky 
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Jediný způsob by tedy byl snížit průtok jemného potaše na odsiřovací pračku a to na 

množství, které by zajistilo vypírání H2S na stanovený limit a ten je 500 mg/m3. V běžném 

provozu je tento limit značně předimenzován a vypírání probíhá až na hodnoty cca 50 – 100 

mg/m3. Zcela nejlepší způsob by byl, kdyby tuto činnost převzal po výpadku regenerace 

automat a činnost obsluhy byla soustředěna pouze na odstraňování příčin poruchy. 

 

6.3 Návrh automatického chodu vypírání H2S při částečné 
odstávce 

Na obrázku (obr. 9) je znázorněna pračka H2S. Z dosavadní praxe nebylo třeba 

regulovat nástřik jemného potaše do horního patra odsiřovací pračky v závislosti na hodnotě 

analýzy sirovodíku v koksárenském plynu za pračkou. Odzkoušené množství potaše (cca 40 

m3/h) zajistí vždy několikanásobně podkročenou stanovenou hodnotu 500 mg/m3. V případě 

poruchy na zařízení regenerace, nebo koncové části spalování, konverze či kondenzace máme 

tedy k dispozici, jak je zřetelné z obrázku č. 8, zhruba 8 m zásoby jemného potaše 

v zásobníku. Při stanoveném průtoku je to zásoba na cca 4 hodiny vypírání. 

 

 Obrázek 9 - odsiřovací pračka ve schématu vizualizačního programu 
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6.3.1 Popis měřící a regulační techniky provozního uzlu 

Regulace nástřiku potaše na pračku se provádí elektropneumatickým regulátorem (na 

schématu FV 3202). Jeho vstupní funkce je elektrický jednotkový signál od 4 do 20 mA.  

 Regulátor (obr. 11) zajišťuje zadané přiřazení polohy polohového přístroje (velikost 

regulace) a polohový signál (vstupní funkce). Porovnává polohový signál, přicházející od 

řídícího zařízení, s polohou polohového přístroje a vybavuje pneumatický stavěcí tlak 

(výstupní veličinu).  

Měření průtoku nástřiku potaše (na schématu FT 3202) se uskutečňuje magnetickým – 

induktivním průtokoměrem (obr. 10). Základem pro systém magneticko-induktivního měření 

je Faradayova indukční síť. Jestliže se v magnetickém poli pohybuje vodič, tak se indukuje 

napětí. Při využití tohoto principu v přístrojové technice protéká měřená látka, jež je v potrubí 

vodivá, ke které se kolmo ke směru proudění vytvoří magnetické pole. V měřené látce je 

magnetické napětí snímáno dvěma protilehlými elektrodami.  

Obrázek č. 10 – magnetický induktivní průtokoměr  
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Obrázek č. 11 – elektropneumatický regulátor  
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6.3.2 Technologie po úpravě 

Po provedení mnou navržené úpravy v naprogramování  řídicího systému PLC Simatic 

dojde ke svázání automatické funkce tohoto regulačního ventilu FV 3202 a analyzátoru H2S. 

Regulace průtoku potaše na odsiřovací pračku bude řízena množstvím analyzovaného 

sirovodíku na výstupu koksárenského plynu z této pračky. Limity regulace průtoku potaše se 

nastaví takto: 

 LoLo – 350 mg/m3; 

 Lo – 370 mg/m3; 

 OK – 400 mg/m3; 

 Hi – 430 mg/m3; 

 HiHi – 450 mg/m3. 

Jelikož je maximální povolená hranice obsahu sirovodíku v koksárenském plynu 

stanovena na 500 mg/m3, nastavil jsem horní havarijní limit na hodnotu 450 mg/m3 tak, aby 

překmit výstupního signálu regulátoru tuto mez nepřekročil. Spodní havarijní hranice není 

rozhodující, nastavil jsem ji na stejný regulační rozsah, jako u horní hranice. Limity 

normálního, provozního rozsahu jsou nastaveny přibližně v polovině limitů havarijních. Měly 

by tak s dostatečným předstihem upozornit na technologickou abnormalitu. Rychlost regulace 

se nastaví odhadem a upřesní ve zkušebním provozu. 

Vše proběhne takto. Automat, řídící nově navrženou funkci, přebírá řízení v momentě 

výpadku návazné technologie. Tato je vzájemně propojena vypínacími podmínkami hlavního 

hořáku spalovací pece. Znamená to, že při výpadku regenerace potaše, konverze, kondenzace 

či dosažení dalších stanovených podmínek, dojde k vypnutí spalovací pece.  

Mohou nastat dva případy:  

1) regenerace v chodu – stojí pouze spalovací pec. Nadále probíhá vývin brýdů 

kyselých plynů. Tyto nejsou spalovány, ale odsávány zpět do okruhu 

koksárenského plynu a přiváděny opět na vypírací pračku H2S. Tento stav je 

možný pouze krátkodobě. 

2) regenerace odstavena – vývin neprobíhá. Začíná vypírání sirovodíku pouze 

množstvím zásobního potaše. 

V obou případech dojde k náběhu mnou navržené úpravy PLC Simatic a řízení 

množství potaše na odsiřovací pračku přejde do automatického režimu. V obou případech 
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totiž není známo, jak dlouho potrvá odstranění poruchy. Při této navržené automatické 

regulaci se může obsluha plně věnovat zjišťování příčin poruchy a jejímu odstranění. Řídicí 

systém zajišťuje co nejdelší možné vypírání sirovodíku, při splnění limitu obsahu sirovodíku 

v plynu.  

 

6.3.3 Doplnění výstražného znamení 

I v době, kdy je sice takto zajištěno vypírání sirovodíku, může nastat vnitřní, 

systémová porucha a výpadek řízení. Například může dojít k poruše na čerpací technice 

okruhů potašů. V tomto případě dostane obsluha signál z vizualizačního programu InTouch. 

Zde ovšem bude třeba doplnit ještě akustické výstražné znamení do venkovních prostor. 

Zjištění příčin poruchy probíhá, v první fázi, na velínu. Všechna potřebná data lze vyčíst 

z historických trendů a zjistit tak, která část technologie jako první vykazovala abnormální 

stav. Jelikož poruchu signalizoval rovněž alarm, lze prozkoumáním alarmů a historických 

trendů téměř vždy najít pravou příčinu poruchy. Realizace odstranění poruch však probíhá 

z větší části ve venkovních prostorech. Zde je pak nutné, aby obsluha dostala včas akustický 

signál o překročení nastavených mezí, ve stále ještě fungujícím zbytku technologie. Tato 

výstraha je v současné době realizována signálem z přenosného telefonu. Tento je však při 

práci u hlučných strojů neslyšitelný. Nově zavedená akustická výstraha by samozřejmě 

sloužila stejně i za chodu celé technologie a upozornila by obsluhu, která může za běžného 

chodu vykonávat například čistící práce. 

Vzhledem ke značné rozlehlosti areálu provozního souboru odsíření koksárenského 

plynu navrhuji použít tři akustické, výstražné zařízení. První dva budou orientovány 

protisměrně na opačných koncích budovy velínu a čerpadlovny. Třetí pak bude nasměrován 

na 100 metrů vzdálený provoz vodního hospodářství. Jejich umístění bude nejvhodnější na 

střechu budovy, kde bude nejsnadnější montáž a rovněž případný servis a navíc i vyšší bod 

umístění povede k přenosu signálu do větších vzdáleností bez útlumu, způsobeným stěnami 

budov a strojním zařízením. Ztrojení těchto zařízení zajistí navíc redundanci pro případ 

poruchy jednoho z nich. 
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Obrázek č. 12 – schéma umístění výstražného zařízení 
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Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývá zvyšujícími se nároky na automatizaci nepřetržitých 

technologií, zvláště pak v chemickém sektoru průmyslu, kde je velmi důležitá plynulá 

regulace chodu a sledování i minimálních změn nastavených parametrů a stoupají i nároky na 

bezpečné řízení těchto pochodů. 

Přednesená práce realizuje automatickou regulaci v případě poruchy v technologii a 

přináší více pozitiv. Nejvýznamnějším kladem mé úpravy řídicího systému je maximální 

prodloužení doby vypírání sirovodíku z koksárenského plynu. V době poruchy je velmi 

důležité nepřekročit co nejdéle limity H2S v plynu a je méně podstatné, zda je jeho obsah 

držen na velmi nízké hranici, vhodné pro běžný provoz, nebo je udržován těsně pod limitem 

daným Českou inspekcí životního prostředí.  

Další přínos mého návrhu je ve zjednodušení práce obsluhy. Tato se může plně 

věnovat zjišťování příčin poruch a jejímu odstranění. Čím méně se musí operátoři provozu 

odsíření koksárenského plynu zabývat zbylým provozem, tím více se můžou věnovat 

činnostem souvisejícím s odstraňováním poruchy. To však musí být ošetřeno dodatečnou, 

akustickou výstrahou, která dá okamžitě signál o překročení technologických mezí 

v neodstavené technologii. Splněním tohoto cíle jsem dosáhnul zamezení značné reakční 

prodlevy obsluhy na novou situaci. 

Po zavedení tohoto systému a jeho náležitém odzkoušení je dále možné realizovat jeho 

funkčnost i za běžného chodu, kdy pouze přejde do regulace v jiných dimenzích. Předpokládá 

se důkladná preventivní údržba na regulačních a měřících členech, aby nedocházelo zbytečně 

k havarijním stavům, na základě chybně fungujících těchto členů. 
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