
49AUTOMA  6/2013

případové studie a projekty

receptur s možností zpětně dohledat informa-
ce o každé výrobní šarži. Současný řídicí sys-
tém je realizován s použitím PLC Simatic S7 
řady S7-400, decentralizovaných periferií 
ET 200SP a systému SCADA WinCC V7.0. 
K zajištění požadavku na šaržovou výrobu 
s použitím receptur je využit systém pro ří-
zení vsádkových výrob ECS Batch, vyvinu-
tý firmou Esonic.

Pro programátory byl přechod snadný

Hlavní skříň řídicího systému standardu 19" 
s procesovou jednotkou (CPU) S7-414-3 PN/DP  
včetně čtyř komunikačních procesorů CP443-1 
byl umístěn v jednom z původních rozvádě-
čů hvozdů. Všechny periferie ET 200SP jsou 
k centrále připojeny prostřednictvím jejího 
integrovaného rozhraní PN a komunikují s ní 
pomocí protokolu Profinet IO.

Systém WinCC a nadstavbový systém pro 
řízení s použitím receptur využívají ke komu-
nikaci jeden ze čtyř komunikačních proceso-
rů CP443-1. Další dva procesory jsou využí-
vány k centrálnímu sběru údajů pro PMIS/ 
/UMIS (Plant/Unit Information Management 
System) a čtvrtý komunikační procesor je ur-
čen pro budoucí spojení s dalšími technolo-
gickými PLC ve sladovně.

„Periferie ET 200SP jsme instalovali popr-
vé. Jejich současný sortiment a rozsah naše-
mu projektu bez problému vyhověly. Způso-
bem konfigurování se nijak zásadně neliší od 
stávajících periferií ET 200S, takže z progra-
mátorského hlediska byl přechod jednoduchý. 
Předností periferií ET 200SP je úspora mís-
ta. Zásuvné pružinové svorky k tomu šetří čas 
při zapojování,“ konstatuje Petr Matiášek, ve-
doucí softwarových projektů ve firmě Esonic.

Potřeba rozšíření? Žádný problém

Nový řídicí systém disponuje dostatečnou 
výkonovou i paměťovou rezervou pro případ-
né rozšíření softwaru či hardwaru. Moduly 

I/O jsou nyní díky sběrnici Profinet distribuo-
vány po celé budově (obr. 2). V důsledku po-
užití vstupních karet ET 200SP RTD bylo 
možné zrušit staré převodníky pro zpraco-
vání signálu z odporových teploměrů. Celý 
systém je nyní díky sběrnici Profinet a mo-
dulům ET 200SP snadno rozšiřitelný. A také 
je prostorově úspornější – z původních šesti 
polí v rozvodně zabírá pouze dvě.

Součástí dodávky byla také dvě pracoviš-
tě WinCC V7.0, každé se dvěma monitory 

LCD. Servery obou pracovišť jsou umístě-
ny ve ventilované skříni standardu 19" znač-
ky Rittal ve velínu. Pomocí extenderů CAT 
jsou k serverům připojeny monitory, kláves-
nice a myš, nacházející se na současném ope-
rátorském pracovišti.

Vedle rozšíření řídicího systému nová 
koncepce umožňuje rozšířit vizualizační pra-
coviště o další klientské stanice WinCC, jež 
je možné přidat do skříně v rozváděči ve 
velínu.

„Vizualizace je založena na produktu 
Siemens WinCC v7.0 SP3, který je těsně 
spjatý se systémovou nadstavbou pro řízení 
s použitím receptur. Systém WinCC využívá 
k vizualizaci a ovládání procesů a stavů pro-
gramů, k zobrazení poruch, k ručnímu ovlá-

Obr. 2. Jedna ze sestav distribuovaných periferií Simatic 
ET 200SP instalovaných ve sladovně

dání akčních členů a k parametrizaci objek-
tů,“ upřesňuje Petr Matiášek.

Když server selže, druhý ho nahradí

Nadstavba pro řízení s použitím receptur 
komunikuje s řídicím systémem prostřednic-
tvím serveru OPC a zajišťuje také redundanci 
při výpadku hlavního serveru.

Konfigurace obou pracovišť WinCC a sys-
tému pro správu receptur zajišťují plnou re-

dundanci systému. V případě, že 
by jeden ze serverů selhal, může 
výroba plynule pokračovat pouze 
se zbývajícím serverem bez nut-
nosti zásahu obsluhy či údržby.

Přechod na novou techniku je 
nezbytný

Zkušenosti s novým řídicím 
systémem hvozdů a perspektivu 
další modernizace řídicího sys-
tému výroby sladu ve sladov-
ně společnosti Plzeňský Prazdroj 
shrnuje manažer sladovny Jiří 
Boháč slovy: „Nové technické 
řešení řídicího systému nabízí 

– zejména díky jednodušší struktuře – vět-
ší spolehlivost, lepší vizualizační prostředí 
a uživatelsky příjemnější ovládání. Součás-
tí projektu bylo také doplnění nových měři-
cích a regulačních prvků, které podrobněji 
sledují celý proces hvozdění a šetří tepelnou 
energii, resp. páru, jež se částečně využí-
vá v rekuperačním výměníku. Vedle proce-
su hvozdění je třeba nadále pracovat též na 
zdokonalení ostatních, již zastaralých řídi-
cích prvků ostatních úseků výroby, jako jsou 
procesy klíčení i máčení. Přechod na moder-
ní prostředky IT je pro zvýšení spolehlivosti 
výroby ve sladovně a dosažení dalších po-
tenciálních úspor nezbytný.“

(Siemens, s. r. o.)
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Odpovědi na aktuální otázky vyvoláva-
né rostoucími hrozbami v oblasti bezpeč-
nosti IT nabídne již počtvrté specializova-
ný veletrh it-sa. Jeho letošní ročník se usku-
teční na norimberském výstavišti ve dnech 
8. až 10. října. Veletrh svou obsáhlou na-
bídkou oslovuje všechny, kdo v podnicích 
a úřadech odpovídají za bezpečnost infra-
struktury IT, ať už jde o manažery IT, bez-
pečnostní manažery či správce prostředků 
IT, poradce v oboru IT atd. Vystavovatelé 
na veletrhu it-sa, specialisté ze všech ob-

lastí bezpečnosti IT, nabídnou způsoby, jak 
řešit aktuální problémy, jako např. používá-
ní vlastních „chytrých“ zařízení zaměstnanci 
(Bring Your Own Device – BYOD), pokročilé 
přetrvávající hrozby nebo bezpečné využívá-
ní cloudových služeb. Kongresový program 
Congress@it-sa již podruhé nabídne možnost 
seznámit se s názory uznávaných odborníků 
a cíleným výběrem přednášek si v potřebné 
míře rozšířit vlastní znalosti.

Veletrh it-sa celosvětově patří mezi před-
ní odborné veletrhy zaměřené na bezpečnost 
IT a v německy mluvících zemích je jedinou 
akcí svého druhu. Je pořádán každoročně, 
počínaje rokem 2009 při účasti 257 vysta-
vovatelů. Ročník 2012 s 334 vystavovateli,  
6 308 odbornými návštěvníky, třemi odbor-

nými fóry volně přístupnými posluchačům 
ve výstavní hale, souběžným kongresem 
a dalšími doprovodnými akcemi opět uká-
zal, že veletrh it-sa pokrývá problematiku 
bezpečnosti IT v celé její šíři a trvale roste.

Podrobné informace o veletrhu it-sa 2013 
lze získat na www.it-sa.de/en/, popř. u firmy 
PROveletrhy, zastupující pořadatelskou orga-
nizaci NürnbergMesse GmbH v ČR (www.
proveletrhy.cz). Pro odborníky v oboru prů-
myslové automatizace je důležité, že prezen-
tována bude také problematika bezpečnosti IT 
a řídicí techniky v průmyslu. Definitivní pro-
gram prezentací na odborných fórech na vý-
stavní ploše bude znám a zveřejněn na www.
it-sa.de/forums v září. České firmy se mohu 
účastnit společné expozice. (sk)


