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Anotace 
 
Diplomová práce se zabývá návrhem systému vizualizace prostřednictvím aplikace 

SCADA/HMI výrobního procesu. Návrh je realizován s cílem zefektivnit výrobní proces. 

Surová data získaná z tohoto procesu lze převést na prakticky využitelné informace. 

V první části jsou analyzovány jednotlivá výrobní střediska a odpovídající energeticko-

výrobní procesy firmy. Následně je navržena architektura umožňující implementaci 

SCADA/HMI aplikace. V další části práce je proveden návrh SCADA/HMI aplikace 

prostřednictvím programu InTouch firmy Wonderware. Závěrem jsou zhodnoceny 

dosažené cíle a navrženy další směry a možnosti řešení.   

 

Klíčová slova: Vizualizace, SCADA/HMI, Energeticko-výrobní procesy, InTouch   

 

Summary 
 
This thesis deals with design visualization system via the SCADA / HMI process. The 

proposal is being implemented to streamline the production process. Raw data obtained 

from this process can be converted to practically useful information. The first part analyzes 

the various production centers and the corresponding energy-production processes of the 

company. Subsequently, the architecture allows the implementation of SCADA / HMI 

applications. In another part of the thesis proposal SCADA / HMI applications using 

Wonderware InTouch. Close, a review achievements and outline further directions and 

possible solutions. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
České zkratky 

AT stanice Automatická tlaková stanice 

CD Čerpadlo dávkovací 

CK Čerpadlo kotel 

CKn Čerpadlo napájecí voda 

CKv Čerpadlo kondenzát 

CV Čerpadlo surová voda 

ČSN Česká technická norma 

DV Označení střediska dětských výživ 

EV Označení energeticko-výrobní procesy 

FP Fakturační plynoměr 

HN Označení vodních vrtů 

HUP Hlavní uzávěr plynu 

IP Označení stupeň krytí 

MaR Měření a regulace 

PM Plynoměr 

PmK Průtokoměr kotel 

PP Podnikový plynoměr 

RS Regulační stanice 

US Uživatelská stanice 

UV zářič Ultrazvukový zářič 

UV snímač Ultrazvukový snímač 

UVkn Uzavírací ventil kondenzátu 

UVp Uzavírací ventil plynu 

UVv Uzavírací ventil vody 

UVvn Uzavírací ventil napájecí nádrž 

UVvs Uzavírací ventil surová voda 

 

 

 

 



   

Cizojazyčné zkratky 

A Alarm  

AC Alternating Current 

DC Direct Current 

DCS Distributed Control System  

DDE Dynamic Data Exchange  

DIN Deutsche Industrie Norm  

DN Diameter Nominal 

F Flow  

FQ Flow quantity  

HMI Human-Machine Interface   

I/O Input/Output 

L Level  

LAN Local Area Network 

LED Light-Emitting Diode 

OLE Object Linking and Embedding 

OPC OLE for Process Control 

P Pressure  

PC Personal Computer  

PLC Programable Logical Controler 

PN Pressure Nominal 

Q Quantity 

SCADA/HMI  Supervisory Control And Data Acquisition 

T Temperature
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1. Úvod – cíle práce, stručné seznámení s firmou LINEA 

Nivnice 

V diplomové práci se zabývám návrhem aplikace SCADA/HMI energeticko-výrobních 

procesů v programu InTouch firmy Wonderware. Toto téma je obsahově zajímavé a úzce 

souvisí s oborem, jenž studuji na VŠB-TU Ostrava. Návrh vizualizace realizuji na základě 

požadavku technického úseku společnosti LINEA Nivnice a.s.  

S rostoucí konkurencí a zlepšováním informačních a výrobních technologií je pro firmu 

nevyhnutelné, chce-li obstát v konkurenčním prostředí, pracovat a vyrábět  

co nejefektivněji a tak dosahovat finančních úspor. Jednou z možností jak toho docílit  

a eliminovat vícenáklady je provést analýzu vybraných procesů podniku a následně  

je vhodně vizualizovat. Navržená vizualizace poslouží k zefektivnění pracovních  

a kontrolních činností.  

Po krátkém úvodu k řešenému tématu a seznámení se s teoretickými poznatky  

se zabývám řešením problematiky vedoucí k návrhu vizualizace energeticko-výrobních 

procesů podniku.  

V prvních kapitolách provádím komplexní systémovou analýzu podniku a jeho 

energeticko-výrobních procesů. Součástí této analýzy jsou grafická schémata, rozbor  

a vyhodnocení současného stavu i odhad přínosů souvisejících s nasazením SCADA/HMI 

v podniku. Na základě provedené analýzy stanovím návrh architektury technického 

zařízení podniku, včetně požadavků na rozšíření technického vybavení společně s definicí 

vstupních/výstupních signálů. Následuje návrh vizualizace včetně detailního popisu 

proměnných a navržených vizualizačních obrazovek. V závěru práce uvádím zhodnocení 

celého projektu včetně návrhu možných dalších řešení a postupů.  

Pro zpřehlednění celé práce je průběžně výklad doplňován tabulkami, schématy  

a obrázky, které zachycují řešenou problematiku dané části práce. 
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1.2. Seznámení s firmou 

Společnost LINEA Nivnice byla založena roku 1946. V současné patří s tržním podílem  

35 % ovocných šťáv k největším výrobcům nealkoholických nápojů v České republice. 

Mezi klíčové produkty patří ovocné šťávy a nápoje v obalech TetraPak, ovocné 

koncentráty balené ve skle nebo PET lahvích a dětská výživa. Organizační struktura firmy 

rozděluje společnost na úsek marketingový, obchodní, finančně-ekonomický a úseky 

výrobní a technický. S posledními dvěma uvedenými úseky jsem úzce spolupracoval  

při tvorbě této diplomové práce.  

Podnik tvoří čtyři základní výrobní střediska. Jedná se o středisko TetraPak, středisko PET, 

středisko výroby dětských výživ a středisko lisovna. Všechny uvedené střediska jsou 

významným odběratelem provozních médií typu technologické vody, zemního plynu, syté 

páry a stlačeného vzduchu. Uvedené média vyrábějí, resp. distribuují tzv. podpůrná 

střediska podniku. Jedná se o střediska kotelna, vodárna, kompresorovna a rozvodnu 

zemního plynu. Tyto podpůrné střediska jsou zahrnuty do návrhu vizualizace energeticko-

výrobních procesů firmy. 

1.2.1. Kotelna 

Kotelna podniku je vybavena dvěma plynovými kotli BK8. Kotle slouží k výrobě syté 

páry. Jsou napájeny zemním plynem. Médiem pro výrobu páry je sběrný kondenzát  

a napájecí voda. Součástí kotelny je napájecí nádrž a nádrž sběrného kondenzátu. Detailní 

analýzou střediska se zabývám dále v textu diplomové práce.  

1.2.2. Vodárna  

Dalším z podpůrných středisek podniku je vodárna. Vodárna slouží ke sběru vody 

z veřejného vodovodního řadu a podnikových vodních vrtů. Prostřednictvím vodních vrtů 

je podnik, ve většině případů, schopen dostatečně zásobit výrobní střediska vodou ze svých 

zdrojů. Pro případ mimořádných událostí je napojen na přívod pitné vody z veřejného 

vodovodního řadu. Nedílnou součástí vodárny je vodojem.  
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1.2.3. Kompresorovna 

Ve středisku kompresorovny se nachází šest kompresorů firmy Atlas Copco,  

které slouží k výrobě stlačeného vzduchu. Stlačený vzduch je využíván ve výrobním 

procesu. Dva kompresory jsou vysokotlaké, čtyři středotlaké. Více viz kapitola zabývající 

se analýzou výrobního procesu.  

1.2.4. Rozvodna zemního plynu 

Součástí rozvodny zemního plynu je regulační stanice RS 800/2/1 – 416. Je řešena jako 

plně automatické strojní zařízení pro jednostupňovou regulaci plynu se dvěma regulačními 

řadami bez předehřevu plynu.  

Na obrázku č. 1 uvádím pro názornost centrální sklad podniku.  

 

 

 

 

  Obrázek č. 1  Obrázek č. 1 – Centrální sklad podniku LINEA Nivnice 
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2. Rozbor přínosů SCADA/HMI pro řízení výrobního 

procesu 

Provoz výrobního podniku vyžaduje více než jen dostatek zaměstnanců, surovin  

a technologických zařízení. Vyžaduje hledat odpovědi na otázky typu:  

 Neklesá kvalita výrobků?  

 Neplýtváme materiálem? 

 Neroste zmetkovitost? 

 Dosahujeme plánovaných výnosů? 

Proto každá firma potřebuje aktuální a přesné výrobní informace, které jsou v dnešním 

konkurenčním prostředí klíčem k prosperitě. Vhodnou interpretací se surová data přemění 

na prakticky využitelné informace. Teprve tyto informace, tzv. výrobní inteligence, umožní 

pracovníkům provádět optimální rozhodnutí směřující ke zlepšení kvality výroby, 

snižování nákladů a zvyšování produkce. [9] 

S použitím vhodného softwaru, v mém případě programu InTouch firmy Wonderware, lze 

vytvořit vyspělou vizualizační aplikaci, která bude těsně svázána s výrobou ve výrobních 

provozech a doplní tak ostatní informační systémy podniku. 

2.1. Seznámení s pojmem SCADA/HMI 

SCADA/HMI (Supervisory Control And Data Acquisition / Human-Machine Interface) 

aplikace jsou ve své podstatě průmyslové systémy, které monitorují, vizualizují a řídí 

technologické procesy výrobních podniků. Zpravidla jde o software fungující  

nad skutečným řídicím systémem, zaměřený na supervizorskou úroveň. S postupem času  

a vývojem technologií se systémy SCADA/HMI stávají stále otevřenějšími  

a univerzálnějšími nástroji pro monitorování a řízení technologických procesů. [10] 
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2.2. Přínosy SCADA/HMI 

Aplikace typu SCADA/HMI umožňují vytvářet distribuované aplikace. Nabízí uživateli 

sourodé prostředí k práci. Poskytují aktuální a přesné informace o průběhu sledovaného 

procesu prostřednictvím dat získaných z technologického procesu. Umožňují zobrazení 

stavů řízených objektů, jejich obsluhu, dlouhodobé sledování, monitorování  

a dokumentování vývoje procesů včetně prokazování jejich kvality a náročnosti. 

SCADA/HMI lze bez obtíží integrovat s dalšími podnikovými aplikacemi a získané 

informace tak lze šířit nejen horizontálně, ale i vertikálně, viz obrázek č. 2.  

Tím se přemosťuje ve výrobních podnicích obvyklá bariéra mezi světem  

“modrých a bílých límečků”. Mezi hlavní přínosy lze zařadit:  

 Automatizace a zefektivnění sběru výrobních dat 

 Zlepšení výkonnosti a kvality výroby 

 Zamezení plýtvání zdrojů (časové prostoje, neshodná výroba, atd.) 

 Zvýšení průhlednosti procesů 

 Okamžitá detekce problémů, alarmová hlášení 

 Přímá kontrola výroby pro management  

 Podrobný elektronický záznam skutečné výrobní historie 

 Přehled o skutečném využívání výrobních zařízení [9] 

 
Obrázek č. 2 - Možnosti šíření dat aplikací SCADA/HMI [9] 
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2.3. Ergonomie systému SCADA/HMI 

Každá aplikace SCADA/HMI by měla být vytvořena dle určitých zásad a pravidel,  

které stanovují vzhled jednotlivých vizualizačních oken. Jedná se zejména o použití 

barevných konvencí, rozvržení ovládacích prvků, alarmů a přepínacích tlačítek. Tyto 

pravidla je vhodné dodržet, chceme-li zachovat profesionální vzhled a intuitivní ovládání 

aplikace.  

Plnohodnotná aplikace musí obsahovat stavové okno s vizualizací a řízením 

technologického procesu, ovládací prvky zajišťující ovládání aplikace a informace  

o havarijních či poruchových stavech, tzv. alarmy. K vyřízení alarmu dochází v případě 

potvrzení operátorem, nikoliv při zániku podmínky, na jejímž základě byl alarm 

vygenerovaný. Operátor má možnost potvrdit alarmy prostřednictvím kvitačního tlačítka. 

Potvrzením alarmu dává na vědomí, že alarm eviduje. Neznamená  

to automatické odstranění alarmu.  

2.3.1. Pravidla a doporučení návrhu vizualizace 

Mezi základní pravidla návrhu vizualizace patří následující doporučení:  

 Pro pozadí aplikačního okna je doporučeno použít tlumených barevných tónů. 

Vhodná je šedá barva. 

 Grafické prvky umístěné na pozadí umístěny, by měly být také v tlumených tónech.  

 Pracovní plochu se doporučuje z důvodu přehlednosti rozdělit na jednotlivé sektory 

stínováním.  

 Objekty umístěné v jednotlivých sekcích je vhodné zvýraznit za pomocí černých 

obrysů.  

 Pro popis objektů používáme písmo běžně dostupné na všech PC,  

nejlépe bezpatkové, dobře čitelné.  

 Při použití rozsáhlejších textových popisů je doporučeno využít pop-up okno. 
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2.3.2. Alarmy 

Alarmy tvoří důležitou součást aplikace SCADA/HMI. K posouzení závažnosti 

alarmového stavu je využíváno prioritních stupňů. Stupnice priorit je definována  

od stupně 1 pro nejdůležitější alarmy až po stupeň 999 pro nejméně důležité alarmy.  

Pro zobrazení alarmů jsou doporučeny následující pravidla:  

 Alarmy by měly být viditelné na všech obrazovkách. Minimalizujeme  

tím možnost přehlédnutí některého ze signalizovaných stavů.  

 Pro zobrazování alarmů je nevhodné používat pop up okno, nebo blikající text.  

 Barevné značení by mělo zachovávat následující konvenci. Barva červená označuje 

alarm. Zelenou barvu lze použít v případě, kdy proces probíhá  

bez komplikací a jeho stav je bezporuchový. Toto barevné značení se doporučuje 

použít i pro zobrazení stavů prvků monitorovaného procesu.  

Součástí plně funkční aplikace je také číselné zobrazení sledovaných proměnných včetně 

měrných jednotek. Při návrhu nastavení musíme vhodně zvolit jejich nastavení (počet 

desetinných míst, jednotky, apod.).  

2.4. Základní pojmy a technické prostředky podniku spojené 

s návrhem SCADA/HMI 

Návrh aplikace se zakládá na znalosti procesní a technologické úrovně podniku. 

V následující kapitole uvádím zařízení a technické prostředky, které jsou v podniku 

instalovány a použity k přenosu dat z/do z výrobního procesu.  

2.4.1 PLC (Programable Logical Controler) 

Programovatelný logický automat tvoří tři funkční bloky:  

 Zpracování informace 

 Vstupy/výstupy 

 Paměť 

PLC jsou konstruovány pro práci v nejobtížnějších provozních podmínkách v těsné 

návaznosti na řízenou technologii, což klade vysoké nároky na jejich odolnost vůči vlivům 

prostředí (teplota, vlhkost, prašnost, otřesy) a odolnost proti rušení. Nastavení základního 
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programu umožňuje často „programovací panel“ připojitelný k základnímu řídícímu bloku. 

PLC jsou speciálně konstruovány pro řešení logických úloh. Modularita PLC spolu  

s požadavkem komunikace s měřicími a akčními členy vyžaduje sběrnicové provedení 

PLC.[11] Mezi nejvýznamnější světové výrobce se řadí Siemens ABB, Allen-Bradley, atd. 

Aplikační možnosti a způsoby použití jsou srovnatelné u všech výrobců. V podniku 

LINEA Nivnice jsou prioritně používány k řízení technologií programovatelné automaty 

firmy Siemens řady Simatic S7. Obrázek PLC automatu firmy Siemens, řady Simatic S7 

naleznete v příloze č. 1. [7] 

2.4.2. Komunikační linka RS 485 

Průmyslová sériová komunikační linka RS 485 patří dlouhodobě k základům datové 

komunikace. K přenosu dat se využívá přenos 7 nebo 8bitových rámců se startbitem 

a jedním čí více stopbity, případně paritním bitem. Při použití kroucené dvojlinky je možné 

komunikovat až na vzdálenost 1200m při přenosové rychlosti dosahující 

až 10Mbit/s. [11] 

2.4.3. LAN (Local Area Network) 

Local Area Network jsou lokální sítě zajišťující propojení na relativně krátkou vzdálenost. 

Jsou realizovány na základě potřeby propojení jednotlivých pracovních stanic  

a vzájemného sdílení dat. Mají malé přenosové zpoždění.  

2.4.4. I/O Server 

Jako I/O servery označujeme programové aplikace, které zprostředkovávají komunikaci 

mezi aplikací SCADA/HMI a nižší vrstvou řízení. Tou bývá nejčastěji sada 

programovatelných automatů nebo inteligentních přístrojů, které jsou připojeny datovou 

sběrnicí k počítači, na němž I/O server běží. Ve firmě LINEA Nivnice je tato komunikace 

realizována datovou sběrnicí RS485. Činnost každého I/O serveru lze rozdělit do čtyř 

logických částí, jak je zobrazeno na obrázku č. 3.  
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Obrázek č. 3 – Architektura  I/O Serveru 

Konfigurační část a uživatelské rozhraní umožňuje uživateli I/O serveru nakonfigurovat 

parametry nutné pro provádění komunikace s připojenými zařízeními.  

Komunikační část se zabývá komunikací s jedním či několika připojenými zařízeními 

podle požadavků klienta. Je zodpovědná za získávání dat od zařízení (čtení) a za přenos dat 

do zařízení (zápis). 

Interní databáze slouží k uchovávání interních dat prostřednictvím datových struktur. 

Část zabývající se obsluhou klientského rozhraní vybírá data z databáze aktuálních hodnot 

a rozesílá je klientům. Zpracovává rovněž klientské požadavky na změnu hodnot  

a zajišťuje konzistenci dat mezi všemi připojenými klienty.  

Nejpoužívanějšími technologiemi výměny dat mezi I/O serverem a klientem na platformě 

Windows je dnes komunikační protokol DDE (Dynamic Data Exchange). [10] 

2.4.5. Dynamic Data Exchange (DDE)  

Jde o komunikační protokol prostředí Microsoft Windows, který umožňuje vzájemnou 

výměnu dat. Komunikace je aplikacím umožněna v obou směrech. K realizaci komunikace 

je nutné znát název serveru, se kterým se bude komunikovat  

a tzv. topic což je předmět komunikace. 
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3. Analýza technologického procesu a stanovení 

podkladů pro využití vizualizace ve výrobním procesu 

Chceme-li řešit problematiku nebo úkol týkající se určitého systému, musíme systém 

nejprve důkladně poznat a seznámit se s jeho specifiky. Je nezbytné provést detailní 

analýzu řešeného systému a jeho procesů. Bezchybně provedená analýza umožňuje poznat 

daný systém do hloubky včetně jeho specifických vlastností. K poznání systému  

dle potřebné podrobnosti lze využít různých úrovní rozlišení. Úroveň rozlišení volíme  

na základě předem definovaných cílů, tak aby postihla všechny prvky a vazby systému 

nezbytné k pochopení a vyřešení stanoveného cíle. Analýza zahrnující rozdělení systému 

do jednotlivých úrovní rozlišení usnadní orientaci v problému a zjednoduší návrh 

SCADA/HMI.  

V mém případě provádím analýzu prvků (výrobní střediska) a vazeb (energeticko-výrobní 

toky) systému výrobního podniku. Systém rozděluji, vzhledem k zadání vytvořit návrh 

vizualizace energeticko-výrobních toků v podniku, do tří úrovní rozlišení.  

První úroveň rozlišení se zabývá získáváním dat z procesu na úrovni celku. 

Jde o zobrazení vazeb (energeticko-výrobních toků) mezi jednotlivými výrobními 

středisky podniku, případně jeho okolím. 

Jako druhý stupeň rozlišení jsem zvolil úroveň polocelku. Zde analyzuji jednotlivá výrobní 

střediska s cílem popsat výrobní toky v těchto střediscích a následně je zahrnout do návrhu 

vizualizace.  

Na úrovní třetí se zabývám detailním rozlišením, kdy analyzuji a provádím návrh 

vizualizace pro konkrétní technologické zařízení výrobního provozu dle stanovených 

požadavků.  

3.1. Pohled na systém a jeho analýza dle stanovených 

rozlišovacích úrovní 

V případě pohledu na systém jako na celek popisuji základní prvky a vazby 

systému (výrobního podniku), které je nezbytné poznat, tak aby bylo možné řešit zadanou 

problematiku návrhu aplikace SCADA/HMI. Na této úrovni rozlišení mne zajímají 

energeticko-výrobní toky (dále jen EV toky) mezi jednotlivými středisky podniku.  
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V této části neřeším vazby, které probíhají uvnitř jednotlivých středisek. Výrobní střediska 

jsem definoval jako subsystémy, které budu desagregovat na hlubších úrovních rozlišení. 

Popisovaný systém na této úrovni tvoří výrobní střediska podniku (prvky) a EV toky mezi 

středisky (vazby mezi prvky), viz schéma na obrázku č. 4. Z tohoto schématu vyplývá 

(díky barevnému značení), jaká výrobní střediska a EV procesy jsou z vizualizačního 

pohledu zajímavá.  

Z hlediska EV procesů se jedná se o vodní hospodářství, dopravu páry, stlačeného vzduchu 

a zemního plynu. Doprava vody je na schématu zaznačena modře. Je realizována 

prostřednictvím páteřního potrubí a podružnými rozvody do výrobních středisek podniku. 

Dopravu stlačeného vzduchu jsem zaznačil zelenou barvou. Pára má schematické značení 

barvou červenou a zemní plyn, dle obecných zvyklostí, barvou žlutou. Orientace proudění 

média je zaznačena šipkou ve směru jeho toku. Barevná konvence vychází z tabulky č. 1. 

Tabulka č. 1 – Barevná konvence značení EV procesů 
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Obrázek č. 4 – Schéma technologických rozvodů podniku 
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3.1.1. Analýza vodního hospodářství  

Prvním z analyzovaných rozvodů výrobních médií je okruh vodního hospodářství. Okruh 

vodního hospodářství tvoří technologické zařízení střediska vodárna, vodojem 

a tři vodní vrty označené HN1-HN3, (řez vodním vrtem uvádím v příloze č. 2). V provozu 

jsou vrty HN1 a HN2. Vrt HN3 je záložní pro případ nedostatku vody v podniku. Voda 

odebírána z vrtu HN2 odpovídá požadavkům na vodu pitnou. Voda z vrtu HN1 musí být 

před vstupem do výrobního procesu chemicky upravena. Chemická úpravna vody  

je součástí střediska vodárna. Úprava vody spočívá v odstranění obsahu železa a ochraně 

proti bakteriím dávkováním NaClO (chlornanu sodného). Chemicky ošetřená voda  

je následně čerpána do vodojemu. Před použitím ve výrobě je voda zbavena zbytkového 

množství bakterií průtokem přes UV zářič. Součástí vodárny je přípojka s pitnou vodou 

z veřejného řadu. 

Vodní vrty zasahují do hloubky 70 metrů. Jsou tvořeny ocelovou trubkou,  

která je osazena ponorným čerpadlem Grundfos zajišťující čerpání vody z vrtu potrubím  

o jmenovité světlosti DN 150. Chemická úprava vody z vrtu HN1 probíhá v úpravně vody 

EUROWATER viz obrázek č. 5.  

 
Obrázek č. 5 – Úpravna vody EUROWATER 

Úpravnu tvoří filtrace mechanických nečistot, prací pumpa, dmychadla, odželeznění 

a odstranění amoniaku. Voda, která projde procesem chemické úpravy je dopravena 

do sběrné nádrže vodojemu potrubím jmenovité světlosti DN 150. Nádrž vodojemu  
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je vybavena ultrazvukovým snímačem hladiny, který umožňuje kontinuální sledování 

výšky hladiny s odchylkou menší než +15%. Stupeň krytí snímače je IP 67. Definovaný 

výstupní signál snímače hladiny je 4 až 20mA.  

Pitná voda z veřejného vodovodního řadu je čerpána dojde-li k poklesu hladiny  

pod 10% maximálního objemu nádrže vodojemu. Přívodní potrubí DN 150 je osazeno 

odečtovým vodoměrem umístěným ve vodoměrné šachtě. Hodnoty spotřeby 

jsou odečítány přímo z vodoměru a zaznamenávány pro potřeby podniku 1x týdně. Tento 

vodoměr je označen v technické příručce jako vodoměr fakturační. Vodoměr disponuje 

přípravou k instalaci vysílače pulzů. Tím bude zajištěna možnost dálkového odečtu hodnot.  

Z vodojemu je voda samospádem dopravena do automatické tlakové stanice  

Hydro MPC – E4 (dále jen AT stanice). AT stanici tvoří čtyři odstředivá čerpadla 

se zabudovaným frekvenčním měničem, manometrem a snímačem tlaku s analogovým 

výstupem 4-20mA s krytím IP 54. Stanice je vybavená grafickým displejem pro kontrolou 

provozních parametrů. Tyto čerpadla zajišťují dopravu vody do podniku 

v požadovaném tlaku 7 bar. Schéma AT stanice uvádím v příloze č. 3. 

Za AT stanici je zařazen UV zářič (viz obrázek č. 6), který zajistí odstranění případných 

zbytkových baktérií.  

 
Obrázek č. 6 – UV zářič Desuva 

Distribuce vody do provozu je realizována potrubím DN 300. Na tomto potrubí, 

ve vodoměrné šachtě, je instalován vodoměr firmy ABB, typ WP 4000 Hellix. 

Jde se o vodoměr s horizontálním uložením turbíny určený ke snímání protečeného 

množství studené vody (max. T=50°C) za maximálního pracovního tlaku PN 16. Množství 

odebrané vody je zobrazováno na válečkovém počitadle v m3. Výhodou uvedeného 
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vodoměru je možnost připojení vysílače impulsů pro dálkový odečet hodnot. Před 

vodoměrem je potrubí osazeno filtrem odpovídající světlosti z důvodu polapení případných 

mechanických nečistot a kulovým uzavíracím ventilem. Za tímto vodoměrem pokračuje 

páteřní potrubí jmenovité světlosti DN 300 dále do areálu podniku. Z hlediska kontroly 

tlaku je v potrubí integrován diferenciální tlakoměr. 

Z pohledu návrhu vizualizace sleduji množství vody, které je odebráno z veřejného 

vodovodního řadu, množství vody dodané do vodojemu z jednotlivých vrtů, výšku hladiny 

ve vodojemu, množství vody, které je odebráno výrobními středisky, hodnotu tlaku vody 

před vstupem do podniku. Dále provozní stavy úpravny vody, AT stanice a UV zářiče.  

Z hlediska ovládání se v návrhu zaměřuji na uzavírací kulové ventily a dvě ponorná 

objemová čerpadla vodních vrtů. Uvedené zařízení navrhuji dálkově ovládat včetně 

grafického zobrazení jejich provozních stavů. Pro čerpadla navrhuji doplnit vizualizaci  

o monitoring provozních hodin. Na základě těchto údajů pak lze s předstihem provést 

servisní práce (výměna mazného média, výměna těsnění, ložisek, atd.) a zabránit případné 

poruše, která by znamenala výpadky ve výrobě a vícenáklady. 

Na základě provedené analýzy navrhuji doplnit stávající technické vybavení firmy o další 

technické prostředky jako například průtokoměry na výtlačné straně objemových čerpadel 

vodních vrtů nebo vysílače impulsů průtoku. Z hlediska možnosti zachování servisu 

zařízení volím zařízení firmy ABB. Firma ABB nabízí zařízení pro vodohospodářství 

s možností dálkového sběru dat prostřednictvím impulsního snímání při výstupním 

analogovém signálu 4-20mA. Rozmístění uvedených technologických zařízení jsem 

zakreslil do schématu na následujícím obrázku č. 7 a znázornil oranžovou barvou. Tabulka 

č. 2 slouží k vysvětlení použitých schematických značek. Uvedené označení platí  

i pro následující schémata v rámci kapitoly zabývající se analýzou energeticko-výrobních 

procesů podniku.  
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Tabulka č. 2 – Schematické značení technologických zařízení 

Souhrn použitých zařízení okruhu kotelna 
Schematická 

značka 
Význam Použití 

 
Kulový ventil 

Uzavírací ventil liniových 
prvků 

 
Stavěcí ventil 

Uzavírací ventil 
technologických zařízení 

 
Odstředivé čerpadlo Čerpání technologické vody 

 
Ponorné objemové čerpadlo Čerpání technologické vody 

 
Turbínový plynoměr Měření průtoku zemního plynu 

VM

 
Impuslní vodoměr 

Měření odběru technologické 
vody 

 
Hmotnostní průtokoměr 

Měření průtoku výrobních 
médií 

 
Snímač max./min. výšky hladiny 

Snímání hladin technologické 
vody 

 
Snímač teploty 

Snímání teploty výrobních 
médií 

 
Měřidlo tlaku Snímání tlaku výrobních médií 

 
Středotlaký kompresor Výroba vzduchu do 7bar 

 
Vysokotlaký kompresor Výroba vzduchu do 40bar 
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Obrázek č. 7- Schéma rozvodů okruhu vodního hospodářství 
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3.1.2. Analýza tepelného hospodářství  

V případě okruhu tepelného hospodářství podniku je nutné analyzovat systém na úrovni 

polocelku. Hlavním EV procesem řešeným v této kapitole práce jsou rozvody syté páry. 

Sytá pára je vyráběna plynovými kotli BK8, které jsou součástí kotelny, proto je nezbytné 

začít analýzu tepelného hospodářství tímto střediskem.  

Jedná se o středotlakou plynovou kotelnu se stálou obsluhou. Základní schéma kotelny 

uvádím na obrázku č. 8. Zařazení do kategorie kotelny se stálou obsluhou znamená stálou 

přítomnost pracovníka s průkazem topiče 4. třídy na každé směně. Povinností topiče  

je kontrolovat funkce všech zabezpečovacích zařízení a bezpečnostních prvků kotle. 

Zejména musí dbát o řádnou funkci vodoznaků kotle, tlakoměrů, pojistných ventilů, 

napájecího a signalizačního zařízení a tím předcházet vzniku mimořádných událostí. 

Jedním z definovaných cílů práce je provést takový návrh vizualizace, který povede 

k zařazení kotelny do kategorie bezobslužných zařízení. Funkce topiče bude následně 

zrušena,  

tím dojde k úspoře mzdových nákladů.  

Kotelna je vybavena dvěma středotlakými plynovými kotli BK 8, schéma kotlů uvádím  

na obrázku č. 9. Kotle jsou vybaveny vodotrubným ekonomizérem SEK 80. Výkon 

každého kotle je 2 až 8t/hod. Kotle disponují zařízením pro automatický odluh 

s kontinuálním měřením vodivosti kotelní vody a automatickým odkalem. Tlakově jsou 

jištěny havarijními manostaty Sauter DSH 152 a pojistným pružinovým ventilem. Dále 

jsou osazeny hořáky APH M 90-PZ s výkonem min. 1700kW a max. 6200kW. Větrání  

v kotelně je přirozené s dostatečným přívodem spalovacího vzduchu. Provozní tlak kotle 

činí 1,22MPa, účinnost kotle je až 92%. Každý kotel má své vlastní napájecí čerpadlo  

a je vybaven snímačem maximální a minimální hladiny vody v nádrži. Vyrobená sytá pára 

se do výrobních prostor rozvádí parním potrubím. Tlak v páteřním potrubí je 6 až 8bar. 

Redukčními ventily se pro jednotlivé větve snižuje na hodnotu 4bar.  

Zemní plyn, který je palivem plynových kotlů je nejedovatý, výbušný v rozsahu mezí 

výbušnosti 5 - 15 objemových procent. Je lehčí než vzduch, takže se při úniku ve větší 

koncentraci hromadí v horní části uzavřeného prostoru. Hrozí nebezpečí udušením. 

Výhřevnost plynu je cca 33 GJ/1000 m3. Bod vznícení zemního plynu je 600 - 650°C.



Bc. Drastich Adam: Návrh vizualizace SCADA/HMI výrobního procesu 

2011  19 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek č. 8 – Prostorové uspořádání technologických zařízení kotelny 
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Obrázek č. 9 – Schéma rozvodů kotlů BK8 
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Mimo plynové kotle jsou v kotelně vybudovány dvě sběrné nádrže, jedna slouží jako 

zásobník napájecí vody, nádrž druhá (obr. č. 10) je nádrž sběrného kondenzátu,  

který se zpětně odebírá z provozních středisek. 

 
Obrázek č. 10 – Kondenzační nádrž 

Pro zásobení podniku dostatečným množstvím páry stačí práce kotle K1 (obrázek č. 11). 

Kotel K2 je v současné chvíli kotel rezervní.  

 
Obrázek č. 11 – Kotel BK8 

Vyrobená pára se používá ke dvěma účelům. Prvním účelem je využití páry 

jako topného média. Dále se pára využívá v provozních technologiích (pastéry, varné 

kotle, myčky vratného skla, apod.). K výrobě páry slouží přednostně vratný kondenzát. 

Čerpání napájecí vody zajišťují napájecí čerpadla umístěné před každým kotlem. Médium 

vstupující do trubkovnice kotle je chemicky upravené a předehřáté na teplotu min. 103°C. 

K předehřevu napájecí vody dochází ve sběrné nádrži vody. Hlavním důvodem předehřevu 

je eliminace nadbytečného kyslíku. Vyšší obsah kyslíku je příčinou kyslíkové koroze  

a následné oxidace trubkovnice. Dalším z důvodů je úspora energie, která by musela být 

vynaložena kotlem na ohřev napájecí vody. Teplota páry v kotli dosahuje 170°C – tzv. sytá 
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pára. Při hoření zemního plynu dochází k tvorbě spalin. Spaliny jsou odváděny do komína. 

Definovaná max. teplota spalin je 250°C. V kouřovodu kotle je odporový termočlánek  

pro snímání této teploty. 

Sběrná nádrž vratného koncentrátu a napájecí nádrž vody jsou vybudovány v prvním patře 

kotelny. Napájecí nádrž je opatřená kaskádovým odplyňovačem (viz příloha č. 4), který 

slouží k termickému odplynění napájecí vody, tzn. k odstranění rozpuštěných plynů, 

zejména kyslíku a oxidu uhličitého, které způsobují korozi na kotelním zařízení. Princip 

fungování kaskádového odplyňovače je založen na systému děrovaných kaskád uvnitř 

odplyňovače, které umožňují roztříštění přiváděné napájecí vody a tím maximální zvětšení 

jejího povrchu. Protiproudně do odplyňovače vstupuje topná pára, která vodu intenzivně 

ohřívá. Tím se zvyšuje parciální tlak kyslíku a oxidu uhličitého a tak dochází k jejich 

uvolnění z vody. Důležitou podmínkou pro dokonalé odplynění je plynulý průtok napájecí 

vody a konstantní tlak v odplyňovači (0,023MPa). Rychlost lineárního přírůstku či úbytku 

tlaku nesmí být větší než 20kPa/min. 

Kondenzát i surová voda mají svá specifika. Decentralizované sběrné nádrže kondenzátu 

na jednotlivých provozech jsou osazeny mechanickým snímačem hladiny, který zajistí 

otevření nebo zavření ústí výtoku kondenzátu a spustí čerpadlo. Výhodou kondenzátu je, 

že se z výrobních úseků vrací při teplotě cca 90°C. Další výhodou vratného kondenzátu je, 

že se již nemusí chemicky upravovat. Jedinou úpravou před vstupem je jeho změkčení 

v katexu a přefiltrování přes pískový filtr, který jej dokáže zbavit jemných mechanických 

nečistot, které se do něj mohly dostat během průtoku potrubím. Popsaný princip průtoku 

technologické vody a napájení kotlů jsem zakreslil do schématu na obrázku č. 12. 
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Obrázek č. 12 – Schéma průtoku technologické vody 
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Surová voda musí být před využitím v kotli chemicky upravena. K chemické úpravě vody 

je v prvním patře kotelny vybudována decentralizovaná linka úpravy napájecí vody,  

viz obrázek č. 13.  

 
Obrázek č. 13 – Chemická úpravna vody 

Voda upravovaná v tomto zařízení nesmí překročit teplotu 42°C. Pro správnou funkci 

zařízení musí být zajištěn permanentní tlak napájecí vody mezi 0,4 – 0,8MPa. Technologie 

úpravny se skládá z mechanické předfiltrace, dvojitého dekarbonizačního filtru, 

provzdušňovací věže, dvojitého změkčovacího filtru a dvou frekvenčních dávkovacích 

čerpadel (schéma okruhu na obrázku č. 14). Princip úpravy začíná mechanickou 

předfiltrací. Voda zbavená mechanických nečistot, vstupuje do dvojitého dekarbonizačního 

filtru, kde dochází k odstranění hydrogenuhličitanových kationtů. Provzdušňovací věž 

odstraní z vody volný oxid uhličitý (CO2), který je obsažen v napájecí vodě  

po dekarbonizaci ve zvýšené koncentraci. Voda, zbavená oxidu uhličitého vstupuje  

do dvojitého katexového změkčovače. Proces změkčení je řízen centrálním pulzním 

vodoměrem na výstupu ze změkčovače. Změkčenou vodu dodává vždy jeden filtr s tím,  

že druhý filtr je v procesu regenerace. 
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Obrázek č. 14 – Schéma chemické úpravny surové vody 
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Frekvenční dávkovací čerpadla zajišťují poslední úpravu napájecí vody dávkováním louhu 

sodného, fosforečnanu sodného a siřičitanu sodného. Siřičitan sodný zajišťuje chemické 

odplynění, fosforečnan a louh sodný slouží k úpravě pH. Pro zajímavost uvádím 

požadované hodnoty napájecí vody v příloze č. 5. 

K tomu, aby mohla být kotelna v provozu jako bezobslužná, resp. s občasnou pochůzkovou 

kontrolou (v intervalu 8hod.), musí být doplněno její technické zařízení o snímač zaplavení 

kotelny, dále o snímač úniku zemního plynu a teplotní čidlo. Návrh umístění senzorů  

viz obrázek č. 14. Dle ČSN 070710 se musí obsluha kotelny v případě havarijního hlášení 

dostavit do prostoru kotelny do 3 minut a odstavit kotle z provozu. Opětovné uvedení 

spalovacího zařízení do provozu, po některém z uvedených hlášení, lze provést pouze 

manuálně na daném zařízení. 

Navržené bezpečnostní snímače indikují tyto poruchové stavy: 

 Výskyt plynu v kotelně  

 Přehřátí prostoru kotelny ( 45oC) 

 Zaplavení kotelny 

 Výskyt kouře 
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Obrázek č. 15 – Schéma rozmístění bezpečnostních senzorů střediska Kotelna.
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3.1.3. Analýza okruhu vzduchotechniky 

V rámci výrobních procesů podniku se využívá stlačeného vzduchu. Okruh 

vzduchotechniky, tvoří zejména vysoko a středotlaké kompresory. K důkladné analýze 

těchto zařízení, včetně stanovení jednotlivých vazeb na výrobní proces a výrobních 

parametrů, musím analyzovat středisko kompresorovny. Na středisko kompresorovny lze 

pohlížet na základě dříve uvedené úvahy v rozlišení na úrovni polocelku.  

Centrální kompresorovna je samostatná nízkopodlažní budova v rámci areálu podniku.  

Je vybavena šesti stacionárními kompresory firmy Atlas Copco montovanými na pevném 

ocelovém rámu s tlumiči chvění viz obrázek č. 16. Jedná se o stacionární kompresory 

poháněné elektrickým motorem s plynulou regulací otáček. Součástí všech kompresorů je 

také sušička vzduchu společně se zařízením pro odvod kondenzátu.  

 
Obrázek č. 16 – Instalace kompresoru 

Čtyři středotlaké kompresory mají pracovní tlaky do 7 bar. Dva vysokotlaké kompresory 

disponují pracovními tlaky do 40 bar. Středotlaké kompresory slouží pro výrobu 

operačního vzduchu. Jsou napojeny na tlakový vzdušník, který musí vyrovnávat tlaky 

vzduchu při nečekaně vysokých odběrech. Operační vzduch umožňuje pohyb 

pneumatických zařízení (např. posuv láhví po vzduchovém dopravníku). Vysokotlaké 

kompresory se používají k vyfukování PET láhví. Tlakem čtyřiceti barů, dochází 

k vyfouknutí láhve požadovaného tvaru dle formy. K vyfukování se používají předehřátě 

PET preformy. Mimo centrální kompresorovnu jsou u jednotlivých technologických 

zařízení umístěny další kompresory s malými pracovními tlaky, které nejsou součástí 
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návrhu vizualizace. Specifické údaje středotlakého kompresoru GD 50 VSD FF uvádím 

v příloze č. 6. Každý kompresor je vybaven ovládacím panelem, který poskytuje 

následující údaje:  

 Výstupní tlak vzduchu 

 Teplota vzduchu na výstupu elementu kompresoru 

 Tlačítka pro spuštění a zastavení kompresoru 

Dále jsou technickou specifikací stanoveny časové intervaly pro provádění preventivní 

údržby kompresorů. Viz tabulka servisních hodin uvedená v příloze č. 6. Celková 

hmotnost kompresoru činí 1256kg. Je poháněn indukčním motorem SIEMENS. Motor  

je umístěn v krabici s krytím IP 55.  

Do návrhu vizualizačního systému zahrnu veškeré údaje, které poskytuje průmyslový 

ovládací panel. Zároveň návrh vizualizace doplním o sledování provozních hodin 

kompresorů. Kromě běžného monitorování stavů kompresorů a jejich provozních hodnot 

bude navrženo dálkové ovládání kompresorů a uzavíracích ventilů na výtlačné straně 

kompresoru. Při návrhu vizualizace vycházím ze schématu uvedeného na obrázku č. 17. 
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Obrázek č. 17 – Schéma rozvodů stlačeného vzduchu
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3.1.4. Analýza plynových rozvodů 

Zemní plyn je do podniku dodáván z regulační stanice RS 800/2/1 – 416, která je řešena 

jako plně automatické strojní zařízení pro jednostupňovou regulaci plynu se dvěma 

regulačními řadami bez předehřevu plynu. Po vstupu plynu do RS dochází k jeho filtraci  

a měření. Dále plyn prochází jednou z regulačních řad (provozní nebo záložní), ze kterých 

je vyveden do výstupu.  

Z hlediska výrobní technologie se zemní plyn používá jako palivo středotlakých plynových 

kotů BK8 vyrábějících sytou páru. Dále je zemní plyn využíván jako palivo malých 

decentralizovaných kotlů sloužících k výrobě tepla pro vytápění budov v areálu. Plynové 

potrubí je opatřeno hlavním uzávěrem plynu, který je umístěn v RS a není součástí návrhu 

vizualizace. Za hlavním uzávěrem plynu se nachází fakturační plynoměr sloužící k odečtu 

spotřeby zemního plynu. Páteřní potrubí jmenovité světlosti DN 100 dále vede do střediska 

kotelny, kde se větví na podružné rozvody potrubím DN 80. Každé odbočení potrubí  

je opatřeno uzavíracím ventilem pro případ nutnosti odstavení větve z provozu. Větev 

směřující k provozním střediskům podniku je opatřena podnikovém plynoměrem 

společným pro všechna střediska. Potrubí se dále větví. Každá podružná větev je opatřena 

ventilem a samostatným plynoměrem. Taktéž plynové potrubí přivádějící zemní plyn 

k plynovým kotlů kotelny je opatřeno samostatným uzavíracím ventilem a plynoměrem. 

Při analýze rozvodů zemního plynu vycházím ze schématu na následujícím obrázku č. 18. 
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Obrázek č. 18 – Schéma plynových rozvodů 
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3.2 Návrh architektury systému 

Při návrhu architektury systému vycházím z požadavku zadavatele maximálně využít 

stávající technické vybavení. V současné době je dálkově řízen provoz jednotlivých 

výrobních linek a zařízení na těchto linkách. Sledují se pracovní hodiny strojů, jejich 

zatížení, počty vyrobených kusů, umístění palet v centrálním skladu, apod. K tomu abych 

mohl zdárně navrhnout plně funkční systém monitorování a ovládání technologických 

zařízení spojených s EV procesy je nezbytné dosavadní technické vybavení doplnit  

a rozšířit, ať již na technologické úrovni o čidla a snímače tak na úrovni procesní  

o programovatelné logické automaty.  

Navrženou architekturu systému SCADA/HMI tvoří tři úrovně. Nejnižší procesní úroveň 

je tvořena snímači, které monitorují a řídí technologický proces. Tyto snímače jsou spojeny 

s programovatelnými automaty Simatic S7-300 vodičem 10x4x0,6 TCEPKPFLE 

(viz příloha č. 8). Jedná se o sdělovací kabely,které jsou určeny pro přenos signálů  

z/do automatizačního procesu a vytvářejí okruhy měření a regulace (dále jen MaR). 

Okruhy MaR jsou napojeny na síť 230VAC/50Hz.  

Technologická úroveň je tvořena PLC automaty firmy Siemens řady Simatic S7 – 300. 

Ty zajišťují sběr a distribuci signálů z/do výrobního procesu. PLC jsou umístěny 

v rozvaděči TN-S s krytím IP 54. V tomto rozvaděči se nachází také přepěťová ochrana 

linky RS 485 s montáží na lištu DIN 35mm. Přepěťová ochrana slouží k zajištění ochrany 

citlivých zařízení proti destrukčním účinkům rázové vlny, která se šíří po datových linkách 

RS 485. Programovatelné logické automaty v rámci řešené problematiky jsou propojeny 

jedním segmentem komunikační linky RS 485 nepřesahující délku 1200m. V případě 

dalšího rozšiřování okruhu MaR bude nutné komunikační linku prodloužit. K prodloužení 

komunikační linky je nezbytné použít opakovač, viz příloha č. 9. Komunikační linka 

RS485 spojující PLC Siemens s uživatelskou stanicí US0 je ukončena zapojením přídavné 

komunikační karty W/T RS 485 firmy Wiesemann & Thiess (obrázek č. 19)  

do odpovídajícího slotu prostřednictvím konektoru CANON CAN 9Z. 
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Obrázek č. 19 – Komunikační karta W/T  

Současně se i zde nachází ochrana komunikační linky RS 485 proti přepětí u uživatelské 

stanice. Tato jednotka T23V-RS485 je umístěna v elektroinstalační krabici u uživatelské 

stanice US0. Na US0 je rovněž instalován I/O server. Na straně druhé je komunikační linka 

ukončena zapnutým odporem 120Ohm. 

Informační úroveň tvoří uživatelské stanice s označením US0 až US4  

(značení jsem stanovil na základě podnikových zvyklostí), které zajišťují styk obsluhy 

s programovými prostředky Wonderware. Realizaci rozhraní zabezpečují SCADA/HMI 

aplikace InTouch a InTouch Read-only. Oba uvedené softwarové produkty využívají  

I/O Server, Wonderware Historian Server 9 a Wonderware Information Server. 

K propojení uživatelských stanic využívám stávající podnikové sítě LAN. 

Výše popsaný návrh architektury SCADA/HMI, vytvořený na základě předcházející 

analýzy, uvádím na obrázku č. 20. 
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Obrázek č. 20 – Schéma navržené architektury systému 
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Na základě provedené analýzy jsem stanovil, které provozní stavy EV procesů budou 

zahrnuty do návrhu vizualizace.  

V oblasti vodohospodářství bude návrh vizualizace obsahovat:  

 Měření odběru technologické vody  

 Kontrola provozních stavů a ovládání čerpadel 

 Měření tlaku v rozvodném potrubí 

 Snímání výšky hladiny 

 Monitoring provozních stavů a ovládání technologických zařízení, armatur. 

V oblasti tepelného hospodářství:  

 Měření tlaku a teploty teplonosného média 

 Měření teploty (venkovní, vnitřní prostory) 

 Měření a regulace středisko kotelna 

 Měření spotřeby paliva kotlů K1 a K2 a napájecí vody 

 Ovládání a monitoring provozních poměrů kotlů 

 Měření množství a teploty napájecí vody 

 Ovládání a monitoring technologických zařízení (armatur a čerpadel) 

V oblasti vzduchotechniky bude návrh zaměřen na:  

 Měření parametrů stlačeného vzduchu na výstupu kompresorů, tlakového 

vzdušníku a podružných rozvodech 

 Sledování provozních parametrů kompresorů, uzavíracích ventilů a jejich ovládání 

Poslední z oblasti, kterou se v návrhu vizualizace zabývám, je rozvod zemního plynu. Zde 

se zaměřuji na: 

 Měření spotřeby zemního plynu v plynoměrných místech podniku 

 Dálkové ovládání uzavíracích ventilů 
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Před vytvořením návrhu vizualizace realizované programem InTouch jsem nejprve musel 

definovat signály, které tvoří vstupy a výstupy systému. V programu InTouch jsou signály 

definovány prostřednictvím proměnných. Pro všechny použité proměnné jsem stanovil:  

 Název proměnné 

 Typ proměnné  

 Popis proměnné 

 Počáteční hodnotu proměnné 

 Alarmové stavy proměnné 

Aktuální hodnoty proměnných jsou získávány z technologických zařízení procesu výroby, 

jako např.  

 Impulsní vodoměry, plynoměry 

 Ultrazvukové snímače hladiny 

 Odporové snímače a teplotní čidla 

 Tlakoměry 

 atd. 

Analyzované technologické zařízení, zahrnuté do návrhu aplikace poskytují tyto druhy 

signálů: 

 Vstupní digitální signály 24V/DC 

 Výstupní digitální signály 24V/DC 

 Vstupní analogové signály 4 až 20mA 

 Výstupní analogové signály 4 až 20mA 

Každý signál, resp. proměnné programu InTouch je definována prostřednictvím 

jednoznačného označení. Při značení signálů vycházím ze stávající konvence a provozní 

dokumentace MaR okruhů podniku. Značení sledovaných signálů střediska kotelna uvádím 

v příloze č. 7.    
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4. Návrh řešení v požadovaném rozsahu s využitím 

programu InTouch od firmy Wonderware 

Zadavatelem byl stanoven požadavek na provedení návrhu vizualizace s využitím 

softwarových prostředků firmy Wonderware, konkrétně s využitím programu InTouch. 

Využitím uvedeného programu realizuji vizualizaci EV procesů ve společnosti LINEA 

Nivnice.  

4.1. Návrh aplikace SCADA/HMI v programu InTouch 

Při návrhu aplikace vycházím z  definice procesů, hodnot a stavů,  které zadavatel 

požaduje vizualizovat. Definice vychází z provedené analýzy podniku. Na základě této 

analýzy jsem vytvořil grafická schémata EV procesů včetně zobrazení integrovaných 

technologických zařízení. Schémata slouží jako podklady k návrhu vizualizačních 

obrazovek SCADA/HMI aplikace. Na jejich základě lze určit, která zařízení budou 

monitorovány případně ovládány. Komunikace technologických zařízení se zakládá  

na předem stanovených komunikačních kanálech. Na úrovni procesní je realizována 

datovými kabely 10x4x0,6 TCEPKFLE. Úroveň technologická komunikuje datovou 

sběrnicí RS 485. Komunikace mezi I/O Serverem a programem InTouch probíhá  

na základě protokolu DDE. Vzájemná komunikace na úrovni informační,  

mezi uživatelskými stanicemi podniku, se odehrává podnikovou sítí LAN. 

Více informací k použitým technickým prostředkům, které realizují procesní  

a technologickou úroveň návrhu SCADA/HMI jsem uvedl v kapitole 3.2. V následujícím 

textu se zabývám konkrétními kroky, postupy a pravidly, které jsem uplatnil při návrhu 

SCADA/HMI aplikace EV procesů ve společnosti LINEA Nivnice.  

4.1.1. Přístupová práva 

Součástí návrhu aplikace je stanovení počtu uživatelských stanic a přístupových práv jejich 

uživatelů. V podniku bude zřízena jedna uživatelská stanice (US0) s instalací programu 

InTouch. Tato uživatelská stanice bude umístěná v kanceláři elektrotechniků. Oprávnění 

uživatelé (směnoví elektrotechnici) budou mít plné právo přístupu k aplikaci InTouch.  

Na dalších stanicích US1-US4 (vedoucí údržby, směnoví mistři, technický ředitel) bude 
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instalován program InTouch Read-only sloužící ke sledování stavu procesu bez možnosti 

operátorského zásahu směřujícímu k ovlivnění chodu procesu.  

4.1.2. Vytvoření aplikace v programu InTouch 

Cílem práce s programem InTouch je komplexní návrh vizualizačních obrazovek,  

které zachytí stavy a provozní hodnoty definovaných EV procesů podniku a umožní jeho 

dálkové ovládání. 

Úvodním krokem je vytvoření konkrétní aplikace a založení výchozího adresáře programu. 

Nastavení se provádí v Application Manager. Viz následující obrázek č. 21.  

 
Obrázek č. 21 – Vytvoření vizualizační aplikace v programu InTouch 

Vytvořenou aplikaci, která bude realizovat vizualizaci a ovládání EV procesů podniku, 

jsem pojmenoval LINEA Nivnice – EV procesy.    

V této aplikaci lze začít vytvářet potřebná aplikační okna. Při rozhodování o počtu  

a grafickém obsahu jednotlivých oken jsem vycházel z provedené analýzy EV procesů 

v kapitole 3. Při zakládání nového okna (obrázek č. 22), lze provést celou řadu jeho 

nastavení. Ze základních možností využívám nastavení velikosti okna, umístění (ukotvení) 

okna na monitoru, volbu barvy pozadí okna, typu okna apod. Dále jsem každé aplikační 
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okno jednoznačně pojmenoval a připojil krátkou poznámku, k jakým procesům  

se vztahuje.  

 
Obrázek č. 22 – Založení stavového okna 

Uvedený postup je univerzálně platný pro všechny realizované okna. Jednotlivé možnosti 

nastavení volím dle aktuální potřeby. Nastavení vlastností okna je možné měnit i v průběhu 

práce s programem InTouch. 

4.1.3. Použité zásady návrhu grafického vzhledu vizualizačních obrazovek 

Při vytváření grafického vzhledu vycházím z doporučených pravidel pro tvorbu 

vizualizačních obrazovek. Cílem je zajistit maximální přehlednost a intuitivnost ovládání 

aplikace. Jako pozadí jednotlivých oken jsem zvolil šedou barvu. K rozdělení 

vizualizačního okna využívám stínování. Odděluji tak grafickou část aplikace  

od ovládacích prvků technologických zařízení. 

V případě barevné animace dálkově ovládaných technologických zařízení vycházím  

z barevné konvence, kdy barva červená značí zařízení mimo provoz a barva zelená značí,  

že zařízení je v provozu. Barevná indikace je doplněna změnou vizuálního vzhledu.  

Tak lze jednoznačně určit, v jakém provozním stavu se zařízení nacházejí.  

V grafickém návrhu vizualizace používám zejména objekty lišty DrawObject  

a jejich vzájemné kombinace. Hlavní použité typy objektů jsou Text, Button, Bitmap  

a Rectangle. Objekt Text plní zejména funkci informační. Umožňuje provádět odpovídající 

popisy tlačítek, nápovědy, zobrazuje hodnoty proměnných a jejich jednotky. Pro textové 
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údaje jsem zvolil bezpatkové písmo typu Arial. Velikost písma 12 až 18 pt z důvodu 

maximální čitelnosti. 

Objekt typu Button zajišťuje funkci ovládacího tlačítka. K oživení objektů typu Button 

využívám animačních propojení, volba Show Window v oddílu Touch Links,  

viz obrázek č. 23.  

 
Obrázek č. 23 – Animační propojení ovládacího prvku 

Oba objekty Text i Button lze sloučit dohromady a vytvořit společný objekt přepínacího 

tlačítka s popisem. Grafické úpravy spočívají ve vycentrování obou objektů, úpravě 

vzhledu (barva, velikost a typ fontu) a závěrečném sloučení objektů funkcí Make Cell  

na nástrojové liště. Vytvořené ovládací prvky aplikace (obrázek č. 24) pro přepínání mezi 

jednotlivými okny vizualizace jsem umístil do samostatného okna s ukotvením ve spodní 

části obrazovky. Tím je pozice tlačítek neměnná pro všechny obrazovky. Samozřejmostí  

je odpovídající velikost tlačítek usnadňující jejich používání.  

 
Obrázek č. 24 – Stavové okno s ovládacími prvky 

Ovládací a animační objekty vizualizačního okna jsem vytvořil v aplikaci WindowMaker.  

K zobrazení loga a orientační mapky firmy používám objekt Bitmap. Logo firmy  

i orientační plán jsem do programu InTouch nahrál ve formátu Windows bitmap - .bmp 

v potřebném rozlišení. 
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Objekt Rectangle využívám v návrhu z hlediska supervizního. Objekty tohoto typu,  

po přiřazení odpovídajících animací a proměnných, slouží jako indikátory alarmových 

stavů při poruše některého z technologických zařízení.  

4.1.4. Použité zásady při návrhu funkcí objektů vizualizačních obrazovek 

K tomu, aby použité objekty aplikace mohly realizovat požadovanou funkci, musí být 

propojeny s odpovídající proměnnou. Každá proměnná zastupuje definovaný druh signálu 

z/do technologického zařízení. Toto propojení je základním úkonem nutným 

k monitorování/ovládání zařízení. Každou proměnnou lze detailně definovat včetně 

nastavení alarmových hlášení. Konkrétní případy definic uvádím dále v textu.  

Komunikace mezi I/O serverem a programem InTouch může probíhat prostřednictvím 

SuiteLink, DDE nebo OPC protokolů. Komunikační kanál nastavíme volbou tlačítka 

Access Name. Poté zvolíme Node Name, což je název vzdáleného síťového uzlu,  

který poskytuje potřebná data. Zde zapíšeme název I/O Serveru na kterém jsou data 

uloženy. Do Application Name uvedeme název programu, který běží jako I/O Server  

a ze kterého budeme data získávat. Třetí pole Topic Name je označení specifické  

pro určitou podskupinu prvků dat specifickou pro aplikaci. Zde záleží, z jakého programu 

data přicházejí, podle toho volíme dopovídající název. Po nastavení všech výše uvedených 

položek zbývá zvolit způsob získávání dat z I/O serveru. Na výběr máme ze dvou 

možností. První možnost „Advise all items“ nebo možnost druhá „ Advise only active 

items“. Výrobcem je doporučeno, pokud chceme mít zajištěn rychlý přenos dat bez 

zahlcení systému, volit druhou možnost „Advise only active items“. V tomto případě  

se InTouch dotazuje pouze na aktivní data. Tedy data, které jsou aktuálně zobrazována 

v oknech, jsou alarmována nebo historicky logována. V navrhované aplikaci využívám 

komunikaci realizovanou protokolem DDE. Následující obrázek č. 25, popisuje definici 

komunikačního kanálu pro proměnnou T0901, reprezentující výstupní analogový signál 

termočlánku Pt100 firmy SENSIT.  
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Obrázek č. 25 – Nastavení komunikace 

4.3. Vizualizační obrazovky aplikace LINEA Nivnice – EV procesy 

Návrh SCADA/HMI aplikace se skládá z osmi vizualizačních obrazovek. Součástí každé 

obrazovky jsou tři samostatné vizualizační okna. Okno, ukotvené v horní části obrazovky, 

je určeno k signalizaci alarmových stavů. Spodní část obrazovky obsahuje okno 

s ovládacími prvky aplikace. Prostřední část obrazovky je určena pro okno s vizualizaci 

daného výrobního střediska. Výjimku tvoří úvodní okno aplikace, které má přímo 

implementováno podokno s hlášením alarmových stavů. 

4.3.1 LINEA – Úvodní okno 

Úvodní okno aplikace, díky integrovanému podoknu s alarmy, poskytuje okamžitý přehled 

o provozních stavech zařízení a výrobních středisek. Toto okno tvoří interface s ostatními 

vizualizačními obrazovkami. V případě alarmového stavu jsou operátoři včas informováni 

a mohou provést odpovídající zásah do provozu využitím dalších oken navržené 

vizualizace, které zobrazují procesy na detailnější úrovni. Součástí úvodního okna  

je firemní logo a orientační mapka areálu, pro které jsem použil objekt Bitmap. Kvitační 

tlačítko a tlačítko nápovědy realizují objekty Button. Kvitační tlačítko umožňuje potvrdit 

alarmová hlášení a to buď všechny najednou, nebo poslední vzniklý. Použitím tlačítka 

nápovědy zobrazí operátor okno s nápovědou, viz obrázek č. 26.  
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Obrázek č. 26 – Okno s nápovědou aplikace 

Dále okno zobrazuje aktuální čas a datum, společně s okamžitou teplotou venkovního 

prostředí. V závislosti na naměřené teplotě může operátor regulovat topení v jednotlivých 

prostorách firmy. Teplotní rozsah je měřen termočlánkem. Signál vysílaný termočlánkem 

definuje v programu InTouch proměnná s označením T0901. Výstupem termočlánku  

je unifikovaný signál 0-24mA (konkrétní hodnoty závislosti proud/teplota lze dohledat 

v katalogovém listu výrobku). Typ proměnné definuji jako I/O Integer. Počáteční hodnotu 

proměnné, která se zavádí do programu (ne do databáze), při prvním spuštění, jsem zvolil 

0°C. Velikost inženýrských jednotek, o kterou se aktuální hodnota musí změnit, aby došlo 

k zápisu hodnoty do databáze, jsem zvolil 3°C. Při poklesu/nárůstu teploty o 3°C  

se databáze aktualizuje. Inženýrské jednotky měřené veličiny jsou [°C]. Uvedený postup 

nastavení je zřejmý z následujícího obrázku č. 27.  
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Obrázek č. 27 – Definice proměnné I/O Integer 

Pro bližší názornost uvádím na obrázku č. 28 snímek úvodního okna navrhované 

SCADA/HMI vizualizace energeticko-výrobních procesů pro podnik LINEA Nivnice. 
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Obrázek č. 28 – Úvodní obrazovka aplikace
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4.3.2. Kotelna 

V následujícím textu popisuji detailní postupy použité při návrhu SCADA/HMI aplikace 

pro vizualizaci stavů a hodnot technologického vybavení střediska kotelna. Postupy, které 

jsem při návrhu používal, jsou v zásadě univerzálně použitelné i pro práci v následujících 

vizualizačních obrazovkách týkající se rozvodů stlačeného vzduchu, rozvodů zemního 

plynu či vodního hospodářství. Vzhledem ke stanovenému rozsahu práce využívám návrhu 

vizualizace střediska kotelna jako reprezentativní příklad mé práce s aplikací SCADA/HMI 

realizovanou programem InTouch.  

Vizualizaci střediska jsem rozvrhnul do čtyř samostatných vizualizačních oken. Rozdělení 

vizualizace do částí jsem zvolil na základě složitosti EV procesů a množství zařízení, které 

je zapotřebí monitorovat a ovládat. První obrazovka KOTELNA – kotle K1, K2 se zabývá 

monitorováním a ovládáním stavů plynových kotlů pro výrobu syté páry. Druhá obrazovka 

KOTELNA – napájecí nádrže řeší vizualizaci napájecích nádrží kotlů. Třetí vizualizační 

obrazovka KOTELNA – chemická úpravna monitoruje stavy a hodnoty zařízení chemické 

úpravny surové vody. Okno čtvrté KOTELNA – provozní stavy poskytuje operátorovi 

informace o provozním stavu střediska kotelna (detektor zatopení, teploty, kouře a úniku 

plynu) společně s detailními informacemi o provozních hodnotách zařízení provozovaných 

v kotelně (kotle, nádrže). Návrh vizualizace doplňuje alarmové okno, okno s ovládacími 

prvky a zobrazení reálných i historických trendů.   

Na obrázku č. 29 uvádím náhled obrazovky KOTELNA – kotle K1, K2.  

Mimo provozních stavů plynových kotlů K1 a K2 pracuje aplikace také se signály zařízení 

instalovaných v okruhu rozvodů zemního plynu, kotelní vody a syté páry.  

Mezi tato zařízení patří hlavní fakturační a podnikový plynoměr, podružné plynoměry  

a průtokoměry. Dále také čerpadla, armatury, termočlánky a snímače tlaku. K tomu,  

aby signály z uvedených snímačů bylo možné SCADA/HMI aplikací zpracovat  

a vizualizovat je zapotřebí provést určitá nastavení a propojení s programem InTouch. 

Konkrétních postupy nastavení uvádím v následujícím textu. 
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Obrázek č. 29 – Obrazovka KOTELNA – kotle K1, K2  
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Plynové kotle BK8 (označení K1, K2) pro výrobu syté páry jsou od výrobce vybaveny 

místním ovládacím panelem. Panel obsahuje LED signalizaci provozních stavů kotle 

společně s indikátory stavových veličin (teploměry, manometry). Výstupy snímačů těchto 

zařízení navrhuji propojit sdělovacím stíněným kabelem typu 10x4x0,6 TCEPKPFLE. 

Sdělovací kabel přenáší odpovídající signál na vstupy analogové/digitální karty  

PLC Simatic S7-300. Po zpracování je signál z PLC přenesen sériovou linkou RS 485 na 

I/O server. I/O server poskytuje v architektuře klient/server data programu InTouch. Pro 

více informací k použitým technickým prostředkům odkazuji na kapitolu č. 3.2 zabývající 

se analýzou a instalací technického vybavení. 

Signálům provozních stavů kotlů (zapnuto/vypnuto) jsem přiřadil proměnnou C1101  

pro K1 a C1102 pro K2 typ I/O Discrete. Teplota spalin odváděných z kotle se měří 

odporovým snímačem teploty. V návrhu aplikace využívám přiřazení této proměnné 

T1103 a T1104 typu I/O Integer pro oba kotle.  

Sytá pára vzniká ohřevem vody ve vodotrubném ekonomizéru kotle. Voda určená k ohřevu 

je soustředěna v nádržce uvnitř kotle. Max./min. hladinu kotelní vody monitoruji 

z hlediska bezporuchového chodu kotle. Výška hladiny je měřena mechanickým 

hladinovým spínačem, který v případě změny hladiny nad/pod danou mez spouští pomocí 

relé alarm. Přiřazená proměnná L1107 je typu I/O Discrete. Všechny výše uvedené 

snímače (teploty, hladiny, tlaku, atd.) jsou součástí dodávky plynového kotle BK 8 a jsou 

připraveny k zapojení do okruhu měření a regulace.   

Zemní plyn je do kotelny dopravován z hlavní rozvodny zemního plynu páteřním 

rozvodem plynového potrubí. V kotelně se potrubí dále větví. Před větvením je umístěn 

fakturační plynoměr. Ten sleduje celkový odběr zemního plynu v podniku.  

Jedná se o průmyslový turbínový plynoměr, který disponuje magnety na vstupním bubínku 

číselníku a je vybaven nízkofrekvenčním vysílačem impulsů NAMUR. Vysílač umožňuje 

dálkový odečet spotřeby plynu. Každý odeslaný impuls je následně zpracován PLC 

automatem. Jeden impuls vysílače je roven průtoku 1m3 plynu.  

Při definici proměnné reprezentující spotřebu plynu vycházím ze stanovené konvence 

značení signálů střediska kotelna, viz příloha č. 7. Jde o analogovou proměnnou typu I/O 

Integer definovanou v programu InTouch pod označením F1001.  
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Definice proměnné F1001 v programu InTouch probíhá obdobně jako v případě dříve 

uvedené analogové proměnné T0901. Definuje se jedinečný název proměnné,  

typ proměnné a v okně podrobností potřebné detaily proměnné. 

Název proměnné F1001 vychází z konvence značení signálů pro MaR okruhy podniku. 

Typ proměnné stanoví získávána hodnota měření. Jedná se o celočíselnou analogovou 

hodnotu, tedy I/O Integer. Detailní nastavení konkrétní proměnné jsem realizoval volbou  

v okně Tagname Dictionary → Details&Alarms. 

Nejprve jsem zvolil počáteční hodnotu Initial Value, tedy hodnotu, která se uloží  

do databáze při prvním spuštění programu. Počáteční hodnota je 0. V poli Deadband 

stanovím počet inženýrských jednotek, o který se musí hodnota změnit předtím,  

než se zapíše do databáze. Jako inženýrské jednotky jsem nastavil m3. Inženýrské jednotky 

se používají pro změnu rozlišení prvotní hodnoty vůči zobrazené hodnotě. Hodnota  

pro aktualizaci databáze je 1m3. Snímač impulsů připojený k průmyslovému plynoměru 

generuje hodnotu 0001 při žádném průtoku plynu a 9999 při maximálním průtoku. 

Definice maximálních a minimálních hodnot se provádí volbou v polích Min Raw  

a Max Raw. Hodnoty nastavím pro nulový průtok Min Raw = 0001 a Max Raw = 9999  

pro průtok maximální. Z výše uvedeného vyplývá, že minimální hodnota inženýrských 

jednotek Min EU = 0 je když Min Raw= 0001 a hodnota Max EU = 100  

pro Max Raw = 9999. 

Výběrem možnosti Read Only je znemožněna operátorovi jakákoliv úprava generované 

hodnoty proměnné. K proměnné jsem připojil poznámku, aby v případě nutnosti změny 

nastavení bylo zřejmé, který provozní stav proměnná definuje. Volbou Log Data  

jsem zajistil ukládání dat do databáze. K uložení hodnoty do souboru historických dat 

dojde pokaždé, když se hodnota proměnné změní o definovaný počet inženýrských 

jednotek, viz volba Log Deadband, nebo jednou za hodinu, bez ohledu na změnu 

inženýrských jednotek proměnné. Cíleně využívám volby průběžného ukládání v časovém 

intervalu jedné hodiny. Na základě získaných dat lze vyhodnotit spotřebu plynu 

v závislosti na pracovních směnách. Uvedený postup definice proměnné  

je zřejmý z obrázku č. 30.  
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Obrázek č. 30 – Definice proměnné přiřazené plynoměru 

Závěrem zbývá provést definici komunikačního kanálu. Komunikační protokol,  

který budu používat je DDE. Realizuje vzájemný vztah mezi dvěma aplikacemi typu 

klient-server (InTouch - I/O Server). Aby klient získal potřebná data a komunikace  

byla úspěšná, definují se tři položky (název aplikace poskytující data, název topiku  

a název specifické položky). Na základě definování těchto položek bude vzájemná 

komunikace otevřena. Nastavením komunikace, jsem se zabýval v předchozím textu  

při popisování návrhu úvodního okna aplikace, viz proměnná T0901. 

Stejných postupů využívám při definici analogových proměnných typu I/O Integer  

pro technologická zařízení uvedené dále v textu. Jedná se o plynoměry, vodoměry, 

průtokoměry a tlakoměry. V případě nutnosti speciálního nastavení proměnné pro některé 

z těchto zařízení, upozorním na to v odpovídající části textu.   

Spotřeba plynu v podniku je měřena průmyslovým plynoměrem s nízkofrekvenčním 

vysílačem impulsů. Jeden odeslaný impuls odpovídá průtoku 1m3 plynu. V programu 

InTouch definuje tento signál proměnná typu I/O Integer s označením F1002. V rámci 

vizualizačního okna je údaj zobrazující aktuální spotřebu plynu zobrazován v objektu nad 

symbolem plynoměru s označením PP včetně jednotek [m3]. Hodnoty spotřeby plynu jsou 

ukládány do historizační databáze. 
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Průtoky zemního plynu před kotli K1 a K2 navrhuji měřit hmotnostním průtokoměrem. 

Proměnnou definující průtok plynu v programu InTouch pro kotel K1 jsem nazval FQ1003 

a pro kotel K2 FQ1004. Typ proměnných je I/O Integer. Údaje o množství protečeného 

plynu jsou ukládány do historizační databáze. Instalaci podružných plynoměrů jsem navrhl 

na základě předcházející analýzy. Cílem je evidovat množství spotřeby zemního plynu. 

Získané údaje poslouží k evidenci spotřeby plynu a využití plynových kotlů v podniku. 

Doporučený průtokoměr umožňuje vyhodnocovat okamžitý průtok plynu i sumarizační 

hodnotu. Obě tyto hodnoty jsou zobrazovány ve vizualizačním okně včetně odpovídajících 

jednotek (okamžitý průtok [m3/hod.], sumarizační hodnota [m3]) Umístění objektu  

se zobrazením hodnot je opět nad konkrétním průtokoměrem.  

K výrobě syté páry je zapotřebí dostatečného přívodu napájecí vody. Voda, která vstupuje 

do kotle, je čerpána z napájecí, resp. kondenzační nádrže přes chemickou úpravnu. 

Vizualizaci stavů nádrží řeší vizualizační obrazovka s názvem  

KOTELNA – napájecí nádrže. Detailnější technické informace k úpravě a využití surové, 

resp. napájecí vody uvádím v kapitole 3.  

Obrazovka KOTELNA – kotle K1, K2 monitoruje mimo provozních stavů plynových kotlů 

také rozvody kotelní vody, zemního plynu a syté páry. Rozvody jsou řešeny liniovými 

prvky. Potrubní rozvody (plynové, vodovodní i parní) jsou vybaveny uzavíracími 

armaturami dle principu použití. V návrhu SCADA/HMI aplikace počítám s možností 

dálkového ovládání ventilů pomocí přídavného elektromotoru. Některé ventily jsou již 

vybaveny integrovaným elektromotorem umožňující připojení k okruhům MaR.  

U dalších ventilů je nutná revize a doplnění přídavného elektromotoru, který umožní daný 

ventil připojit k okruhům MaR. Vzhledem k vysokému počtu ventilů zahrnutých  

do vizualizace popíši jako vzorový případ realizaci nastavení ventilů v aplikaci 

SCADA/HMI prostřednictvím programu InTouch na potrubí přívodu kotelní vody.  

Páteřní potrubí rozvodu kotelní vody je osazeno kulovým uzavíracím ventilem firmy 

Omega BVE70 s možností manuálního i elektricky řízeného ovládání. Za tímto ventilem 

dochází k větvení vodovodního potrubí. Každá samostatná větev je vybavena odstředivým 

čerpadlem a hmotnostním průtokoměrem. Přírubový uzavírací ventil (označení UVv 1.3) 

na hlavní větvi potrubí slouží k úplnému odstavení přívodu kotelní vody do kotlů. Zejména 

v případě poruchy některého ze zařízení zabudovaných dále v rozvodu kotelní vody. 
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Dálkové ovládání je napěťovými stavy 0-24V/DC. Pro tento případ ovládání použiji 

v programu InTouch proměnnou typu I/O Discrete s označením H1327.  

V aplikaci programu InTouch ovládám ventil užitím objektu „Button“, který jsem propojil 

s odpovídající proměnnou a opatřil odpovídajícím značením vyjadřující jednoznačnost 

použití tlačítka. Propojení I/O proměnné typu Discrete se provede stejně jako v případě 

proměnné I/O Integer. Proměnnou typu I/O Discrete volíme v případě, pokud potřebujeme 

získat nebo vyslat impuls hodnoty 0/1 (pravda/nepravda). Při nastavení této proměnné 

zvolíme počáteční hodnotu Initial Value a zároveň vstupní konverzi, která se použije pro 

hodnotu, v případě aktualizace databáze. Za vstupní hodnotu lze zvolit 0 což se rovná stavu 

vypnuto nebo hodnotu 1, která je rovna stavu zapnuto. Jako vstupní konverze může být 

použita metoda přímá (Direct) nebo metoda obrácená (Reverse). Direct metoda znamená, 

že se načte ze serverového programu nezměněná hodnota. V případě metody Reverse  

se načte přesně obrácená hodnota. Jako vstupní hodnotu jsem pro proměnnou H1327 zvolil 

0, tedy stav vypnuto a metodu konverze přímou. Proto při spuštění programu zůstane 

zachována aktuální vstupní hodnota. Nastavení proměnné typu I/O Discrete uvádím  

na obrázku č. 31. Při nastavení proměnné uvedeného typu lze definovat diskrétní alarmy. 

V poli On/Off Message lze napsat zprávu, které se následně zobrazí v alarmovém okně. 

Možnost tohoto nastavení využívám pro případ vypnutí ventilu s definicí velmi nízké 

priority alarmu 999.  

 
Obrázek č. 31 – Nastavení proměnné typu I/O Discrete 

Definovaným provozním stavům zapnuto/vypnuto jsem prostřednictvím animačního 

propojení přiřadil barevnou signalizaci. Červená barva ventilu značí uzavřený ventil, barva 

zelená ventil otevřený, viz následující obrázek č. 32 
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Obrázek č. 32 – Definice animačního propojení 

Před každým kotlem je zabudováno jednostupňové odstředivé čerpadlo firmy Grundfos 

vhánějící do kotelní nádrže potřebné množství kotelní vody. Tyto čerpadla jsou součástí 

vizualizace. Čerpadla navrhuji dálkově ovládat, vyhodnocovat provozní stavy každého 

čerpadla a z důvodu dodržení servisních intervalů sledovat provozních hodiny. Provozní 

hodiny doporučuji sledovat počítadlem provozních hodin LG-04691 s analogovým 

výstupem. Dálkové ovládání čerpadel bude realizováno přídavným elektromotorem.  

Na základě povelu z řídicího systému stykač sepne/rozepne kontakty elektromotoru  

a tak čerpadlo uvede do chodu, případně jej zastaví. V rámci návrhu vizualizace, jsem 

stejně jako u ventilů čerpadlům přiřadil odpovídající proměnou a provozním stavům 

čerpadel barevnou signalizaci, odpovídající konvenci návrhu SCADA/HMI. Proměnná 

čerpadla s označením CK1 je H1328, pro CK2 je nazvaná H1329. Pro jednoznačnost 

identifikace provozního stavu, jsem grafický objekt čerpadla doplnil o animační propojení 

(rotaci) doprovázející změnu provozního stavu, viz obrázek č. 33  

 
Obrázek č. 33 – Nastavení pohybové animace objektu 

Čerpadla lze ovládat z panelu, který je umístěn na pravé straně vizualizační obrazovky, 

pomocí tlačítek s označením CK1 a CK2. Tlačítka jsem doplnil barevnou signalizací 

označující provozní stav čerpadel. 
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Za čerpadly ve směru průtoku kotelní vody navrhuji instalovat průtokoměry firmy Omega, 

typ FTB 4605 s pulzním výstupem. Tyto průtokoměry umožňují vyhodnocovat okamžitý 

průtok [m3/hod.] i sumarizační hodnotu [m3]. Pomocí vysledovaných hodnot lze učinit 

potřebné závěry o efektivitě využívání každého z kotlů. Proměnná průtokoměru PmK1  

je FQ1329 a průtokoměru PmK2 je FQ1330.  Typ obou proměnných je I/O Integer. 

Hodnoty tlaku syté páry na výstupu z kotlů jsou měřeny tenzometrickým snímačem tlaku 

firmy Omega. Tyto snímače převádí tlak na analogový elektrický signál. Poskytují 

proudový výstup 4-20mA. Proměnná definující daný signál je pro výstup  

kotle K1 nazvaná P1200 a pro kotel K2 je to P1201. 

Odporové snímače teploty spalin firmy MAVIS pracují v teplotním rozsahu  

od -50 do 400°C. Výstupem snímače je hodnota odporu úměrná měřené teplotě,  

který je následně zpracován převodníkem na unifikovaný signál 4-20mA. Signál  

je definován proměnnou typu I/O Integer s názvy T1103 pro odvod spalin z kotle K1  

a T1104 pro odvod spalin z kotle K2.   

Při grafickém návrhu obrazovky jsem se držel zásad pro návrh SCADA/HMI aplikace, 

které jsem stanovil v předchozích kapitolách. Obrazovka umožňuje vyhodnocení  

a ovládání stavů technologických zařízení se zaměřením na práci plynových kotlů  

a procesů zabezpečující jejich chod. Zobrazují se zde hodnoty spotřeby a průtoku plynu, 

vody, údaje o teplotě spalin, provozních hodinách čerpadel a tlaku syté páry před vstupem 

do hlavního parního potrubí. Součástí obrazovky je ovládací panel a okno zobrazující 

alarmové stavy. Dále tlačítko kvitace potvrzující vzniklý alarm a tlačítko nápovědy. 

Nezbytnou součástí všech uvedených hodnot jsou odpovídající měrné jednotky, které jsem 

zvolil tak, aby poskytly co nejsrozumitelnější informace při vyhodnocování získaných dat.  

Vizualizační obrazovka KOTELNA – napájecí nádrže se zabývá sledováním provozních 

stavů a hodnot nádrží s napájecí vodou a sběrným kondenzátem. Náhled obrazovky,  

kterou jsem v rámci vizualizace navrhl, uvádím na obrázku č. 36.  

Voda k napájení kotlů je přednostně odebírána z kondenzační nádrže. Kondenzát 

shromažďovaný v této nádrži je sbírán z malých kondenzačních nádrží, které jsou umístěny 

v jednotlivých výrobních střediscích. Tyto nádrže jsou vybaveny magnetickým 

plovákovým snímačem hladiny. Při dosažení maximální hladiny sepne plovák relé  

a následně je spuštěno čerpadlo, které odčerpá kondenzát do úpravny kondenzátu. Před 
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úpravnou kondenzátu je umístěn kulový uzavírací ventil vybavený elektropohonem 

umožňující dálkové ovládání armatury. V rámci vizualizace je tento ventil dálkově ovládán 

tlačítkem s označením UVkn 1 umístěným v pravé části obrazovky vyhrazené ovládacím 

prvkům. Grafický symbol ventilu je společně s ovládacím tlačítkem vybaven barevnou 

signalizací dle stanovených konvencí. Komunikace mezi ovládacím prvkem a ventilem 

definuje v programu InTouch proměnná H1331, typu I/O Discrete.  

Za uzavíracím ventilem je instalovaný vodoměr s přídavným vysílačem impulsů. Jeden 

impuls je roven průtoku 1000 litrů. Měrnou jednotku spotřeby surového kondenzátu jsem 

zvolil m3. Informace o množství protečeného kondenzátu jsou potřebné k získání informací 

o využití kondenzátu při opětovném napájení plynových kotlů. Proměnná přiřazená 

průtokoměru je označena F1325, typ I/O Integer. 

Za vodoměrem je vybudována chemická úpravna kondenzátu, kde se vratný kondenzát 

zbaví drobných mechanických nečistot a v případě potřeby se upraví jeho pH.  

Více informací o způsobech chemické úpravy vody, resp. kondenzátu uvádím  

v kapitole 3.1.2.  

Upravený vratný kondenzát je následně přečerpáván do kondenzátní nádrže. Čerpání  

je realizováno odstředivým čerpadlem s označením CKn1. Stejně jako v předchozích 

případech se jedná o čerpadlo firmy Grundfos. Toto čerpadlo navrhuji dálkově ovládat. 

Proměnná, které definuje zařízení v programu InTouch je H1334 typu I/O Discrete. 

Grafickému objektu jsem opět přiřadil animační propojení umožňující jeho rotaci  

při změně provozního stavu.  

Výhodou vratného kondenzátu je jeho teplota. O dalších výhodách spojených 

s přednostním využitím kondenzátu k napájení kotů K1 a K2 jsem hovořil  

v kapitole č. 3. Teplota kondenzátu je měřena termočlánkem s analogovým výstupem. 

V programu InTouch definuje tuto hodnotu proměnná T1101 typu I/O Integer. 

Kondenzátní nádrž je vybavena ultrazvukovým snímačem hladiny umožňující kontinuální 

monitorování výšky hladiny. Výstup snímače je analogový 4-20mA, spojitě s odpovídající 

výškou hladiny. Pokud UV snímač neobdrží odezvu do 8s vyhodnotí výšku hladiny pod 

definovaným minimem. Proměnná je označena L1305. Navržená vizualizace zobrazuje 

aktuální výšku hladiny v kondenzátní nádrži jak v metrech tak procentech. Přepočet metrů 

na hodnoty v procentech řeším navrženým skriptem aplikace.  
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Obrazovka poskytuje vizuální alarmové hlášení při dosažení minimální nebo maximální 

výšky hladiny v kondenzační nádrži. Uvedenou signalizaci jsem vytvořil použitím objektu 

Rectangle a jeho spojením s odpovídající proměnou, viz následující postup.  

Definici a nastavení grafického objektu jsem provedl v podnabídce dialogového okna 

WindowsMaker. Objekt Rectangle jsem „přetáhl“ za pomocí myši do zamýšleného 

vizualizačního okna na pozici, která je určena k alarmové signalizace. Po dvojkliku  

na tento grafický prvek se otevírá animační okno. V tomto okně jsem vybral typ proměnné 

(Fill Color → Discrete Alarm, Tagname L1305), která se bude pro alarm používat,  

viz následující obrázek č. 34.  

 
Obrázek č. 34 – Nastavení hodnoty alarmu proměnné 

Jedná se o proměnnou typu I/O Discrete, která zajistí při běhu programu barevnou výplň 

daného grafického objektu dle definovaných požadavků. Pro stav alarmový jsem zvolil 

barvu červenou a pro stav bezporuchový barvu zelenou. Nastavení je zřejmé z obr. č. 35.  
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Obrázek č. 35 – Barevné značení alarmových stavů 

Pokud je dosaženo minimální výšky hladiny v kondenzační nádrži otevře se ventil UVvn1 

na přívodním potrubí surové vody a odstředivé čerpadlo s označením CKv1 začne sát vodu 

surovou z veřejného řadu. Uzavírací ventil definuje v programu InTouch proměnná H1316 

typu I/O Discrete. Při vizualizaci čerpadla CKv1 uplatňuji stejné principy jako u čerpadla 

s označením CKn1. Proměnná přiřazená k čerpadlu je H1322, typ I/O Discrete.  

Množství napájecí vody, tzn. upraveného kondenzátu společně s průtokem surové vody, 

sleduji vodoměrem s přídavným nízkofrekvenčním vysílačem impulsů, Jeden impuls  

je roven 1m3. Proměnná přiřazená vodoměru je v rámci rozvodů MaR okruhů označena 

F1321.  
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. 

 
Obrázek č. 36 – Obrazovka KOTELNA – napájecí nádrže 
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Pro případ nutnosti uzavřít přívodní potrubí do napájecí nádrže je potrubí osazeno kulovým 

uzavíracím ventilem UVvn2 s manuálním ovládáním. Vzhledem k požadavku na možnost 

dálkového ovládání ventilu je nezbytné doplnit instalaci ventilu o přídavný elektromotor. 

Provozní stavy ventilu budou v navrhované vizualizaci opět signalizovány. Otevřený ventil 

bude indikován zelenou barvou a ventil uzavřený barvou červenou. Identifikaci 

v programu InTouch realizuje proměnná H1320.  

Před vstupem do napájecí nádrže projde voda přes kaskádový odplyňovač, kde se zbaví 

termických plynů. Pro napájecí nádrž zahrnuje návrh monitoring stejných hodnot  

jako u nádrže se sběrným koncentrátem. Odpovídající značení proměnných uvádím 

v příloze č. 7.  

Dodatečná chemická úprava vody v nádrži je prováděna dávkováním chemických látek. 

Dávkování chemických přípravků do nádrže umožňují frekvenční čerpadla. Přídavné 

chemické látky slouží k zbytkovému odplynění a úpravě pH vody. Frekvenční dávkovací 

čerpadla dávkují chemické látky na základě časového intervalu. V rámci navrhované 

aplikace SCADA/HMI doporučuji frekvenční čerpadla propojit s přídavnými 

elektropohony a zajistit tak dálkové ovládání těchto čerpadel. Zároveň, dle současných 

zkušeností, je nutné na základě chemických analýz zvýšit či naopak snížit množství 

dávkované chemické látky. V navrhované aplikaci toto řeším prostřednictvím uzavírací 

klapy s elektrickým pohonem. Důraz při výběru klapy musí být kladen na odolnost 

materiálu proti sanitačním roztokům (kyseliny, louhy). Proměnná H1319 reprezentuje 

ovládání klapy v programu InTouch. Chemicky upravená kotelní voda splňující 

požadované podnikové normy je následně napájecími čerpadly CK 1 a CK 2 čerpána do 

jednotlivých kotlů dle aktuální potřeby výroby páry v podniku.  

Návrh výše popsané vizualizační obrazovky monitoruje stavy napájecí a kondenzační 

nádrže. Konkrétně se vyhodnocují stavy hladin a teploty kapalin v nádrži, včetně alarmové 

signalizace. Dále jsou zde znázorněny jednotlivé liniové prvky, které obstarávají rozvod 

uvedených médií dále do výrobního procesu. Tyto liniové prvky jsou osazeny armaturami 

a čerpadly. Také monitoring těchto zařízení jsem zahrnul do návrhu vizualizace, včetně 

grafické signalizace jejich aktuálních provozních stavů a možnosti dálkového ovládání.  

Ze zařízení jako např. pulzní vodoměry nebo hmotnostní průtokoměry jsou získávány 

potřebné hodnoty o aktuálním stavu průtoku, resp. celkové spotřeby daného média 

(kondenzát, napájecí voda).  
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Vizualizační obrazovka KOTELNA – chemická úpravna řeší monitoring a ovládání 

zařízení chemické úpravny surové vody. Surová voda je přiváděna vodovodním potrubím 

z AT stanice vodárny. Vodovodní potrubí je osazeno uzavíracím kulovým ventilem 

UVvs1, pro případ nutnosti odstavení přívodu vody do chemické úpravny. Ventil je 

opatřen elektromotorem, prostřednictvím kterého jej lze dálkově ovládat, definovaná 

proměnná programu InTouch je H1333 typu I/O Discrete. Stejně jako v minulých 

případech využívám barevné signalizace provozních stavů ventilu. 

Za ventilem jsou umístěny dva snímače. Jeden ze snímačů je teplotní snímač MBT 3260 

firmy Danfoss. Snímání teploty je realizováno odporovým článkem Pt 100 s ohmickým 

výstupem. Proměnná T1300. Slouží ke snímání teploty vody (max. T = 42°C). Druhým  

ze snímačů je snímač tlaku MBS 33 firmy Danfoss. Výstupní signál je 4-20mA 

monitorující hodnotu tlaku vody v potrubí (p = 400 až 800kpa). Definovaná proměnná 

v programu InTouch P1202.  

Za těmito snímači následuje vodoměr a čerpadlo s označením CV1. Uvedené čerpadlo 

jsem zahrnul do vizualizace zejména z důvodu nutnosti monitorovat jeho provozní hodiny 

a usnadnit tak sledování termínu pro servisní prohlídky čerpadel v intervalu stanoveném 

výrobcem. Ovládání čerpadla realizuji standardním postupem jako v předchozích 

případech. V programu InTouch reprezentuje odpovídající ovládací signál 24V/DC 

proměnná H1315 typu I/O Discrete a stav snímání provozních hodin proměnná C1315. 

Následuje mechanický filtr. Součástí filtru je integrovaný indikátor průtoku s lopatkou. 

Pokud rychlost proudění kapaliny klesne pod stanovenou mez, sepnou se kontakty a je 

indikována vysoká míru znečištění filtru. Indikace jednotlivých stavů je zobrazena 

v návrhu vizualizace barevnou signalizací prostřednictvím proměnné FQ1316.  

Za mechanickým filtrem se nachází dva dekarbonizéry sloužící k odstranění 

hydrogenuhličitanových kationtů. Při dekarbonizaci dochází k zvýšení obsahu CO2  

ve vodě. Přebytečný oxid uhličitý odstraní následně provzdušňovací věž s integrovanou 

tlakovou stanicí. Pod požadovaným tlakem je voda integrovaným čerpadlem (není součástí 

vizualizace) dopravena do katexových filtrů. Zde dochází ke změkčení vody. Katextové 

filtry pracují ve střídavém režimu. Jeden filtr pracuje a druhý je v procesu regenerace. 

Aktuální stav regeneračních zobrazuje vizualizace. Proces regenerace je založen  

na množství vody, která projde jednotlivými filtry. Provozní stavy se řídí centrálním 

vodoměrem s pulzním vysílačem (proměnná F1315), který je instalován na výstupním 
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potrubí katexových filtrů. Voda z aktivního filtru je dávkována pulzními čerpadly. 

Provozní stavy, indikující, které čerpadlo je právě v provozu je součástí návrhu 

vizualizace. Proměnné pro jednotlivá čerpadla jsou definovány jako C 1314 a C1313. 

Navrženou obrazovku v programu InTouch uvádím na následujícím obrázku č. 37. 
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Obrázek č. 37 – Obrazovka KOTELNA – chemická úpravna 



Bc. Drastich Adam: Návrh vizualizace SCADA/HMI výrobního procesu 

2011  64 

Jedním z cílů návrhu vizualizace je zajistit monitoring stavů a ovládání technologických 

zařízení kotelny na takové supervizorské úrovni, aby splňovala požadavky pro zařazení do 

kategorie pro kotelny bezobslužné, viz podrobnější informace v kapitole 3.  

Návrh vizualizační obrazovky KOTELNA – provozní stavy jsem provedl tak,  

aby zobrazoval stavy a hodnoty technologických zařízení kotelny, které spadají  

do povinného monitoringu. Jedná se o sledování provozních stavů plynových kotlů, 

napájecích nádrží a senzorů stavu prostředí v areálu kotelny.  

Pro případ zaplavení kotelny jsou v kotelně instalovány dva aktivní snímače zaplavení 

AQUA 01/a. Při spojení elektrod vodivým médiem (v případě kotelny upravená voda nebo 

kondenzát) dojde k aktivaci výstupu a odeslání signálu do PLC. V každém podlaží kotelny 

je instalován jeden ze snímačů. V programu InTouch jsou senzory definovány proměnnými 

typu I/O Discrete nazvanými C0905 a C0906.  

Pokud by došlo k úniku zemního plynu plynovodného potrubí je zde instalován detektor 

indikující únik zemního plynu. Detektor je nastaven na 5% spodní meze výbušnosti. 

Měřícím prvkem je polovodičový senzor. Pokud je detektor v klidovém stavu poskytuje 

hodnotu proudu 10-15mA. Dojde-li k úniku plynu, klesne proud na nulu. 

Pro případ požáru je v objektu kotelny umístěn havarijní snímač teploty, který reaguje  

na překročení přednastavené teploty. V klidovém stavu poskytuje, stejně jako snímač 

zemního plynu, proudový výstup v rozmezí 10-15mA a v případě překročení teploty 

poklesne proud na hodnotu 0mA. Senzor úniku plynu je umístěn společně se snímačem 

teploty v prvním nadpodlaží.  

Posledním povinným snímačem monitorující bezpečnost kotelny je senzor výskytu kouře, 

který se nachází přímo nad plynovými kotli. Jedná se o detektor, který disponuje 

nasáváním plynů a vyhodnocuje koncentraci jednotlivých látek.  

Veškeré senzory jsou napojeny na sirénu o výkonu 80dB umístěnou při vstupních dveřích 

kotelny. V případě výskytu některé z definovaných látek nad bezpečnou mez je spuštěna 

alarmová signalizace nejen prostřednictvím sirény. Všechny uvedená zařízení monitorující 

bezpečnostní stavy kotelny navrhuji propojit s programem InTouch, tak a by mohla být 

prováděna také dálková kontrola v rámci vizualizace programu InTouch. Zařízení uvedená 

výše navrhuji propojit sdělovacími kabely s A/D převodníkem. Následně odpovídající 

signál převést na vstup digitální karty PLC Simatic S 300. Dané signály budou v programu 
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InTouch definovat jednoznačně pojmenované proměnné. Grafická signalizace  

je realizována barevnou změnou alarmového objektu na dané obrazovce a samostatným 

alarmovým oknem. Alarmové okno je generováno na základě skriptu, když dojde 

k dosažení definované podmínky. Příklad vytvořeného skriptu uvádím na obrázku č. 38 

 
Obrázek č. 38 – Ukázka skriptu 

Součástí obrazovky je také detailní monitoring provozních stavů plynových kotlů K1 a K2. 

Vizualizuje se aktuální výška hladin v kotelních nádržích (graficky i číselně). Hladina  

je sledována integrovaným ultrazvukovým snímačem hladiny. Proměnná,  

která reprezentuje výšku hladiny v kotlích je pro K1 L1107 a pro K2 L1108. Dále zde 

vizualizuji signalizaci poruchových stavů kotlů, poruchu hořáku, maximální tlak páry  

a přetlak spalin v parním potrubí. Z důvodu přehledu o využití kotlů sleduji jejich provozní 

hodiny.  

V případě uvedených pohotovostních stavů, které by byly indikovány některým ze senzorů 

(kouře, zaplavení, zemní plyn, teplota) vyplývá povinnost operátora kotelny do tří minut 

odstavit plynové kotle z provozu. Kotle mohou být odpojeny z provozu buď na místním 

ovládacím panelu každého kotle nebo dálkově pomocí ovládacího tlačítka s přidělenou 

proměnnou C1101 pro K1 a C1102 pro K2, typu I/O Discrete. Ovládací tlačítka jsou opět 

umístěny na stejné pozici jako v případě všech předchozích obrazovek, tedy na pravé 

straně obrazovky. 
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Grafické zobrazení hladin média, v napájecí a kondenzační nádrži, monitoruji 

prostřednictvím prvku Meter Wizard s implementovanou proměnnou L1305 pro K1  

a L1306 pro K2 typu I/O Analog. Hodnoty množství média v nádržích (kotelní i napájecí) 

jsou zobrazovány také v číselné podobě. Jako měrné jednotky jsem zvolil litry a za pomocí 

skriptu programu InTouch provádím přepočet na procentuální hodnoty. Poslední  

ze zobrazovaných údajů jsou teploty vody, resp. kondenzátu v odpovídajících nádržích  

a teplota prostředí na středisku kotelna. 
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Obrázek č.  39 - Obrazovka KOTELNA - provozní stavy 
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Součástí aplikace SCADA/HMI je mimo grafickou vizualizaci provozních stavů a stavů 

technologických zařízení také časový záznam průběhu vybraných hodnot, který je ukládán 

do grafu. Na základě odpovídajícího grafu, lze zpětně provádět vyhodnocení průběhu 

monitorovaných hodnot. Program InTouch nabízí dvě možnosti ukládaní a vyhodnocování 

dat prostřednictvím reálných a historických trendů. V návrhu vizualizace používám oba 

typy trendů. Trend reálný, který poskytuje zobrazení aktuálního průběhu hodnoty  

tzv. on-line, uvádím na obrázcích č. 40 a 41. Výhodou zobrazení Real-time trendů je 

možnost zároveň zobrazit datové hodnoty až čtyř proměnných, které lze vzájemně 

porovnávat.  

Zobrazený reálný trend jsem vytvořil v programu WindowMaker. Práce s objektem Real-

time Trend je stejná jako práce s jakýmkoliv jiným objektem nakresleném v programu 

WindowMaker. Konfiguraci zobrazeného reálného trendu jsem provedl následovně.  

Do pole Expression jsem zadal proměnnou, která se bude v rámci zobrazení reálného 

trendu vykreslovat. Jedná se o proměnné definované jako T1103 a T1104.  V poli Time 

Span jsem zvolil požadovanou délku vodorovné osy x a zadal jednotku času této osy. 

Zobrazovaná data, která se dostanou, mimo definovaný interval nelze zpětně dohledat. 

V poli Sample Interval jsem zvolil interval společně s odpovídajícími jednotkami,  

kdy se bude proměnná aktualizovat. Následně jsem ještě zvolil časové dělení grafu  

za pomocí úseček jak ve vertikální tak i horizontální rovině. Nastavení dělení se provádí 

v oddílech Time Division a Value Divison. Zde lze také zvolit požadované popisky 

reálného trendu. Závěrem jsem se ještě vrátil do oddílu Expression, kde jsem pro dříve 

nakonfigurované proměnné zvolil dodatečně odpovídající barevné rozlišení a šířku pera, 

kterým jsou hodnoty vykreslovány a font písma, který se použije při tisku grafu.  

S ohledem na maximální výkon systému jsem dodržel při konfiguraci reálných trendů 

doporučení firmy Wonderware. Šířku pera jsem nastavil na 1px, do prostoru trendu jsem 

neumisťoval žádné další objekty a časové rozpětí osy x společně s aktualizací dat jsem 

navolil v takovém intervalu, který je nezbytně nutný k monitoringu požadovaných 

proměnných, tedy teploty spalin odváděných z kotle. Zaškrtnutím políčka „Only update 

when in memory“ je reálný trend aktualizován pouze tehdy, pokud se nachází v otevřeném 

okně. Uvedený postup konfigurace je zřejmý z následujícího obrázku č. 40.  
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Náhled na obrazovku s trendy zobrazujícími teplotu spalin a teploty napájecí vody, resp. 

vratného kondenzátu uvádím na obrázku č. 41.  

 
Obrázek č. 40 – Nastavení objektu s reálnými trendy 

  

 
Obrázek č. 41 – Náhled okna zobrazující reálné trendy 

Při návrhu tohoto okna jsem využil nastavení okna jako typ pop-up společně s titulní 

lištou. Vyvolaným oknem je možné následně manipulovat a měnit jeho aktuální pozici dle 

potřeby operátora, tak aby mohl sledovat společně vizualizovaný proces a Real-time Trend 

požadované hodnoty. 

Všechny výše uvedené okna návrhu SCADA/HMI aplikace, který jsem realizoval 

programem InTouch, se zabývají monitoringem a řízením provozních stavů  
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a technologických zařízení střediska kotelna. V uvedených obrazovkách jsem prezentoval 

v zásadě všechny použité postupy a pravidla při práci s programem In Touch, které se 

týkaly zejména důkladné a časově náročné práce s aplikačními okny programu, grafickými 

objekty, animačních nastavení daných objektů a propojení s odpovídajícími proměnnými. 

Pro všechny proměnné, které jsem přiřadil odpovídajícím objektům aplikace, a bez kterých 

by aplikace byla zcela nepoužitelná, jsem musel provést detailní definici. K odbornému 

definování proměnných bylo nutné nejprve důkladně poznat popisovaný proces, 

analyzovat implementované technologické zařízení a následně popsat konkrétní vstupní  

a výstupní signály. Na základě této analýzy bylo možné určit typ a provést nastavení 

proměnné v programu InTouch.  

Na následujících stránkách uvádím další okruhy pro monitorované EV procesy, které jsem 

rovněž analyzoval a následně pro ně navrhl SCADA/HMI aplikaci. Navržené vizualizační 

obrazovky se týkají EV procesů rozvodu vody → středisko vodárna,  

stlačeného vzduchu → středisko kompresorovna a zemního plynu → hlavní rozvodna 

plynu. Popisem nastavení a přiřazení jednotlivých proměnných se již nebudu zabývat, 

neboť je zřejmý z výše uvedeného návrhu aplikace pro středisko kotelna. 

4.3.3. Vodárna 

Při návrhu vizualizační obrazovky vycházím z provedené analýzy rozvodu okruhu vody 

v kapitole 3.1.1. 

V návrhu vizualizační obrazovky jsou monitorovány podnikové vodní vrty HN1 a HN2. 

Oba vrty jsou vybaveny objemovými čerpadly. Tato čerpadla jsou součástí vizualizace. 

Sledují se jejich provozní hodiny a pomocí integrovaného elektromotoru je navrženo také 

jejich dálkové ovládání. Každý vodní vrt je také vybaven UV snímačem, který poskytuje 

spojitý signál o aktuální výšce hladiny.  Na výtlačnou stranu čerpadel jsem navrhl umístit 

průtokoměry. Oba průtokoměry poskytují jak sumarizační údaj o celkovém množství 

protečené vody [m3], tak aktuální hodnoty průtoku vody z vrtu [m3/hod.]. Návrh 

vizualizace zahrnuje i sledování provozních stavů chemické úpravny Eurowater. 

Z místního ovládacího panelu jsou vedeny vstupy pomocí sdělovacího kabelu do digitální 

karty PLC Simatic S7-300.  
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Vodojem slouží ke sběru vody před jejím vstupem do podniku. Uvnitř budovy vodojemu  

je vybudována nádrž pro sběr vody. V nádrži navrhuji umístit ultrazvukový snímač 

hladiny, který umožní prostřednictvím výstupního signálu neustále monitorovat množství 

dostupné vody v nádrži. Výška hladiny bude udávána v metrech. Z hlediska stanovení 

alarmových mezí maximální a minimální výšky hladiny navrhuji tuto hodnotu přepočítávat 

pomocí skriptu aplikace na procenta. Kritická hodnota maximální výšky hladiny  

je stanovena na 90% a hodnota hladiny minimální je 10%. V případě překročení jedné 

z definovaných mezí hladiny bude spuštěn alarm. Dříve než voda vstoupí do okruhu 

podnikových rozvodů musí být v AT stanici upravena na požadovaný tlak a následně 

zbavena přebytečných baktérií v UV zářiči. Navržená obrazovka zobrazuje pro obě 

uvedené zařízení provozní stavy společně s počtem provozních hodin. 

Do vodojemu je v případě nedostatku vlastní vody z vrtu HN1 a HN2 čerpána pitná voda 

z veřejného vodovodního řadu. Přívodní potrubí je osazeno kulovým uzavíracím ventilem. 

Tento ventil bude osazen přídavným elektromotorem. Na základě propojení ventilu 

s elektromotorem navrhuji realizovat jeho dálkové ovládání. Za ventilem se nachází 

bubínkový vodoměr, který slouží k odečtu spotřeby vody odebrané z veřejného 

vodovodního řadu. Navrhuji zmíněný ventil doplnit o snímač pulsů a na jeho základě  

do SCADA/HMI aplikace zahrnout také monitoring této hodnoty.  

Okruh vodovodního potrubí, který zajišťuje rozvod vody do areálu podniku a jednotlivých 

výrobních středisek je opět osazen kulovým uzavíracím ventilem, průtokoměrem  

a snímačem tlaku. Všechny uvedené zařízení jsem zahrnul do vizualizace,  

viz obrázek č. 42 popisující návrh vizualizace řízení a monitorování EV procesů střediska 

vodárna. 
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Obrázek č. 42 – Obrazovka KOTELNA - Vodárna
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4.3.4. Kompresorovna 

Středotlaké kompresory se využívají k výrobě stlačeného vzduchu pro pneumatické 

technologické zařízení na jednotlivých provozech. Dále k rozvodu vzduchu  

do kaloriferů pro přitápění v některých střediscích podniku. Vysokotlaké kompresory 

vyrábějí stlačený vzduch o hodnotách 40bar. Tento vzduch se následně využívá 

k vyfukování PET preforem.  

V návrhu vizualizace jsou zahrnuty všechny výše zmíněné kompresory.  

U všech kompresorů sledují provozní stavy. Z hlediska jednoznačnosti jsem každý 

z kompresorů doplnil objektem, který na základě animační a barevné změny indikuje, 

v jakém z provozních stavů se právě nachází. Všechny kompresory je možné dálkově 

ovládat pomocí ovládacích tlačítek, která jsou propojeny s odpovídající proměnnou,  

definovanou na základě dokumentace k MaR okruhům podniku. Pro každý z kompresorů 

se na výtlačné straně snímají hodnoty tlaku a teploty stlačeného vzduchu. Dále se za 

každým kompresorem se nachází ventil vybavený přídavným elektromotorem. Všechny 

ventily jsou taktéž zahrnuty do vizualizace. Ovládací prvky ventilů se nacházejí standardně 

v pravé části obrazovky s odpovídajícím značením. Liniové prvky sloužící k rozvodu 

stlačeného vzduchu jsou doplněny snímači tlaku s následnou vizualizací těchto snímaných 

hodnot. Náhled vizualizační obrazovky uvádím na obrázku č. 43. 
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Obrázek č. 43 – Obrazovka KOTELNA - Kompresorovna 
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4.3.5. Rozvodna plynu 

Zemní plyn se v podniku rozvádí ke dvěma účelům. První z účelů je využití zemního plynu 

jako paliva průmyslových plynových kotlů BK8 pro výrobu syté páry. Druhým využitím  

je spalování zemního plynu v decentralizovaných plynových kotlích pro výrobu tepla  

a teplé vody ve vybraných podnikových střediscích (administrativní budova, středisko 

dětských výživ). 

Z hlediska SCADA/HMI aplikace a vizualizace s pomocí programu InTouch sleduji 

spotřebu zemního plynu. Spotřeba zemního plynu se měří hlavním,  

tzv. fakturačním plynoměrem s pulzním výstupem. Stejně jako v předchozích případech se 

jedná o nízkofrekvenční vysílač impulsu NAMUR s periodou průtoku 1m3  

při jednom odeslaném pulsu. Před zmíněným průmyslovým plynoměrem je umístěn hlavní 

uzávěr plynu, který ale není dálkově ovládán a není proto zahrnut do SCADA/HMI 

aplikace. Za fakturačním plynoměrem dochází dále k větvení plynového potrubí. Je zde 

připravena přípojka pro případ dodatečné instalace plynového potrubí dále do podniku.  

Za touto přípojkou dochází k dalšímu větvení páteřního potrubí. Jedním ze směru potrubí 

je přívod zemního plynu do kotelny, druhý směr rozvádí plyn do zmíněných středisek  

za účelem výroby tepla. Každé z podružných potrubí je osazeno uzavíracím ventilem 

s integrovaným elektromotorem a tedy i možností dálkového ovládání. V rámci vizualizace 

rozvodu zemního plynu řeším ovládání ventilu na potrubí se směrem toku  

do středisek administrativní budovy a střediska DV. Za uzavíracím ventilem tohoto 

podružného rozvodu zemního plynu je instalován další plynoměr. Tento impulsní 

plynoměr nese označení plynoměr podnikový. Následně je ještě orientačně měřena 

a vizualizována spotřeba plynu před každým z připojených středisek na tomto rozvodném 

okruhu. Před oběma plynoměry jsou opět instalovány uzavírací ventily s elektropohonem  

a možností dálkového ovládání. Návrh vizualizační obrazovky dle popsaných principů  

a fyzické instalace zařízení v okruhu rozvodu zemního plynu uvádím na následujícím 

obrázku č. 44. 
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Obrázek č. 44 – Obrazovka – Rozvodna plyn 
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5. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo provést návrh vizualizace energeticko-výrobních procesů 

firmy LINEA Nivnice. Na základě provedeného návrhu budou ve firmě upřesněny 

možnosti vizualizace jednotlivých procesů a technologických zařízení.  

K vyřešení zadaného úkolu jsem se nejprve musel dokonale seznámit s výrobními procesy 

firmy. V úzké spolupráci se zaměstnanci elektrotechnického úseku podniku,  

jsem se seznámil se stávajícím technickým vybavením na procesní a technologické úrovni. 

Poté jsem provedl detailní analýzu výrobních středisek a procesů, které ve firmě probíhají. 

Na základě této analýzy jsem definoval, které energeticko-výrobní procesy a technologická 

zařízení budou zahrnuty do SCADA/HMI aplikace. Výsledky provedené analýzy 

prezentuji pomocí grafických schémat.  

Na základě seznámení se s technickým zázemím společnosti jsem vytvořil návrh 

architektury aplikace SCADA/HMI a stanovil doporučení, o které technologické zařízení 

je vhodné do stávající architektury doplnit.  

Návrh vizualizace jsem realizoval na základě požadavku technického úseku společnosti 

programem InTouch firmy Wonderware. Práce s programem InTouch je časově velice 

náročná. V prvé řadě jsem musel nastudovat a seznámit se s postupy, které jsou uvedeny  

v příručce k tomuto programu. Dále jsem na základě získaných informací a výstupů 

z analýzy energeticko-výrobních procesů realizoval požadovaný návrh vizualizačních 

obrazovek. V programu InTouch jsem nejprve provedl grafický návrh EV procesů  

a použitých technologických zařízení. Vybraná zařízení jsem propojil odpovídajícími 

animačními linky, případně skripty. Každému zařízení, které jsem zahrnul do návrhu 

vizualizace, jsem přiřadil proměnnou, která jednoznačně identifikuje signál odpovídající 

danému zařízení. Pro stanovené proměnné jsem definoval alarmové stavy a možnosti 

historického logování. Závěrem jsem vytvořil návrh vizualizace, který počítá  

s obousměrnou komunikací zařízení.   

V konečném důsledku lze konstatovat, že požadovaný cíl práce byl splněn. Vzhledem 

k omezeným podmínkám okamžité implementace návrhu vizualizace byl nejdříve 

vytvořený návrh prezentován technickému úseku společnosti LINEA Nivnice. V současné 
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době se jedná o spolupráci s dodavatelskou firmou o případném doplnění MaR okruhů  

a následné implementaci navržené vizualizace.  

Jako možné rozšíření práce navrhuji realizovat propojení MaR okruhů, společně 

s vytvořením odpovídající vizualizace, v oblasti spotřeby elektrické energie. S cílem 

sledovat zejména odběr elektrické energie z hlediska dodržení tzv. čtvrthodinového 

maxima.  
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Příloha č. 1 - PLC automat firmy Siemens, řady Simatic S7- 300 
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Příloha č. 2 – Řez vodním vrtem 
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Příloha č. 3 - Schéma AT stanice Grundfos Hydro MPC - E4 
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Příloha č. 4 – kaskádový odplyňovač 
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Příloha č. 5 – požadované hodnoty napájecí vody 

 

Sledovaný údaj množství měrná jednotka 

pH vody 8,5-9,5 --- 

Celková tvrdost max. 0,03 mval/l 

Přebytek siřičitanu 10-30 mg/l 

Alkalita celková 0,2-0,5 mval/l 

Alkalita zjevná do 0,2 mval/l 

 

Pozn.:  mval / l = milival / litr = miligramekvivalent / l, jde o jednotku udávající stupeň 

tvrdosti vody.  

1 mval / l Ca
++

 = 20mg / l 

1 mval / l CaO = 28mg / l 
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Příloha č. 6 – specifické údaje středotlakého kompresoru GD 50 VSD FF 

Počet stupňů kompresoru ………………………………1 

Maximální otáčky ………………………………………5500 ot/min. 

Maximální efektivní pracovní tlak.……………………..4 bar(e) 

Maximální teplota nasávaného vzduchu ……………….40°C 

Minimální teplota nasávaného vzduchu ………………..0°C 

Nasávané množství vzduchu při výtlačném přetlaku…...7,0bar(e) 25-149l/s 

Přibližná teplota výstupního vzduchu ………………….28°C 

Hladina hluku…………... ……………………………...71+3dB(A) 

 

- tabulka plánovaných servisních prohlídek dle provozních hodin 

Provozní hodiny Činnost 

1000 - výměna oleje a olejového filtru 

4000 - test displeje 

- kontrola vzduchu, vody 

- výměna vzduchového filtru a těsnění 

- čištění plovákového ventilu odlučovače kondenzátu 

- doplnění mazacího tuku do ložisek 

- test pojistného ventilu 

8000 - výměna odlučovače oleje 
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Příloha č. 7 – tabulka vstupních/výstupních proměnných střediska Kotelna 

Definované druhy signálů zařízení střediska kotelna 
označení Typ měření popis zařízení I/O hodnota, instalace v 

okruhu 

T0901 měření teploty odporový termočlánek A signál, venkovní prostory  

C0902 provozní stavy pochůzkové tlačítko D impuls, kotelna, přízemí 

C0903 provozní stavy snímač úniku kouře A signál, kotelna, přízemí 

C0904 provozní stavy snímač úniku plynu A signál, kotelna 1. patro 

C0905 provozní stavy snímač zaplavení A signál, kotelna přízemí  

C0906 provozní stavy snímač zaplavení A signál, kotelna 1. patro 

F1001 měření 
množství 

plynoměr D impuls, fakturační 
plynoměr 

F1002 měření 
množství 

plynoměr D impuls, podnikový 
plynoměr 

FQ1003 měření průtoku průtokoměr D impuls, kotel K1 

FQ1004 měření průtoku průtokoměr D impuls, kotel K2 

T1101 měření teploty odporový termočlánek A signál, kondenzační nádrž 

T1102 měření teploty odporový termočlánek A signál, napájecí nádrž 

T1103 měření teploty odporový termočlánek A signál, spaliny kotel K1 

T1104 měření teploty odporový termočlánek A signál, spaliny kotel K2 

C1101 provozní stavy relé 230V AC D impuls, kotel K1 

C1102 provozní stavy relé 230V AC D impuls, kotel K2 

L1107 snímání hladiny plovákový snímač 
hladiny 

D impuls, nádrž kotel K1 

L1108 snímání hladiny plovákový snímač 
hladiny 

D impuls, nádrž kotel K2 

P1200 měření tlaku tenzometrický snímač 
tlaku 

A signál, parní potrubí K1 

P1201 měření tlaku tenzometrický snímač 
tlaku 

A signál, parní potrubí K2 
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P1202 měření tlaku tenzometrický snímač 
tlaku 

A signál, potrubí surová voda 

T1300 měření teploty odporový termočlánek A signál, potrubí surová voda 

C1303 provozní stavy dávkovací čerpadlo D impuls, dávkování 
siřičitanu 

C1304 provozní stavy dávkovací čerpadlo D impuls, dávkování louhu 

C1305 provozní stavy dávkovací čerpadlo D impuls, dávkování 
fosforečnanu 

C1313 provozní stavy pulzní čerpadlo D impuls, katex I 

C1314 provozní stavy pulzní čerpadlo D impuls, katex II 

C1315 provozní stavy čerpadlo D impuls, přívod surové vody 

L1305 snímání hladiny UV snímač hladiny A signál, kondenzační nádrž 

L1306 snímání hladiny UV snímač hladiny A signál, napájecí nádrž 

H1315 ovládání chodu čerpadlo D impuls, surová voda 

H1316 ovládání chodu ventil D impuls, přívod surové vody 

H1317 ovládání chodu škrtící klapa A signál, dávkování 
fosforečnan 

H1318 ovládání chodu škrtící klapa A signál, dávkování louh 

H1319 ovládání chodu škrtící klapa A signál, dávkování siřičitan 

H1320 ovládání chodu ventil D impuls, napájecí nádrž 

H1321 ovládání chodu ventil D impuls, plyn kotelna 

H1322 ovládání chodu čerpadlo D impuls, napájení, surová 
voda 

H1323 ovládání chodu ventil D impuls, plyn střediska 

H1324 ovládání chodu ventil D impuls, plyn kotel K1 

H1325 ovládání chodu ventil D impuls, plyn kotel K2 

H1326 ovládání chodu ventil D impuls, přívod kondenzátu 

H1327 ovládání chodu ventil D impuls, kondenzát výstup 

H1328 ovládání chodu čerpadlo D impuls, čerpadlo kotel K1 
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H1329 ovládání chodu čerpadlo D impuls, čerpadlo kotel K2 

H1330 ovládání chodu ventil D impuls, voda z katexu 

H1331 ovládání chodu ventil D impuls, přívod kondenzátu 

H1332 ovládání chodu ventil D impuls, přívod kondenzátu 

H1333 ovládání chodu ventil D impuls, přívod surová voda 

H1334 ovládání chodu čerpadlo D impuls, přívod vratný 
kondenzát 

F1315 měření 
množství 

vodoměr D impuls, voda z katexu 

F1321 měření 
množství 

vodoměr D impuls, vodoměr napájecí 
vody 

F1322 měření 
množství 

vodoměr D impuls, vodoměr surové 
vody 

F1325 měření 
množství 

vodoměr D impuls, vodoměr vratného 
kondenzátu 

FQ1316 měření průtoku lopatkový průtokoměr D impuls, surová voda 

FQ1329 měření průtoku hmotnostní průtokoměr D impuls, voda kotel K1 

FQ1330 měření průtoku hmotnostní průtokoměr D impuls, voda kotel K2 

 

Příklad značení:  

abbcc → T0901  

a – druh měřené veličiny, T → teplota 

bb – okruh zařízení, 09 → snímače teploty 

cc – pořadové číslo v okruhu → první v okruhu termočlánků 

Značení veličin, měrné jednotky:__________________________ 

F – průtok [m3]     Q – množství [%] 

FQ – průtočné množství [m3/hod.]  C – stav  

P – tlak [kPa]     H – ovládání 

T – teplota [°C] 

L – hladina [m] 
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Příloha č. 8 – sdělovací kabel 10x4x0,6 TCEPKPFLE 
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Příloha č. 9 – opakovač Procentec 

Opakovač je nutné zařadit mezi dva segmenty komunikační linky RS 485 přesahuje-li 

délka jednoho segmentu 1200m. Maximální možný použitelný počet segmentů je devět. 

Repeater (obr. č. 9) obecně zesiluje přenášený signál na síti Profibus a zároveň galvanicky 

oddělí dva segmenty. Díky použití repeatru také rozdělíme síť na jednotlivé segmenty. 

Důvodů pro použití repeatru může být několik:  

• Máme v segmentu více než 32 stanic  

• Potřebujeme zvýšit povolenou délku kabelu mezi jednotlivými stanicemi.  

• Potřebujeme galvanicky oddělit nějaké zařízení od sítě (např. frekvenční měniče, z 

důvodu elektromagnetického rušení).  

Na obrázku uvádím jeden z možných typů použitelného opakovače.  

 

 
 

 


