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Budicí systém je obecně zařízení zajišťují 
regulaci napětí a řízení elektrických gene-
rátorů. Skládá se z regulátoru napětí (ozna-
čovaného anglickou zkratkou AVR – Auto-
matic Voltage Regulator) a výkonové části.

Společnost ZAT, a. s., realizuje komplet-
ní dodávky řídicích a informačních systémů 
převážně k použití v průmyslu a energetice. 
Jedním z jejích významných produktů jsou 
budicí systémy využívající moderní číslicový 
regulátor buzení ZAT AVR Z110A, založe-
ný na prvcích řídicího systému ZAT SandRA 
(Safe and Reliable Automation). Regulátor je 
určen pro elektrické generátory ve vodních, 
tepelných i jaderných elektrárnách.

Regulátor buzení AVR Z110A může být 
adaptován pro různé typy budicích systé-
mů, např. statické budicí systémy (s budi-
cím transformátorem nebo pomocným střída-
vým budičem), budicí systémy se stejnosměr-
ným budičem i bezkroužkové budicí systémy. 
Předmět dodávky může být dohodnut v širo-
kých mezích od rekonstrukce samotné řídicí 
části budicího systému až po výměnu celého 
systému za nový. Nabízené služby obsahují 
návrh, dodávku, uvedení do provozu a záruč-
ní i pozáruční servis podle přání zákazníka.

Historie budicích systémů  
ve společnosti ZAT

Obor „buzení“ má ve společnosti ZAT po-
měrně krátkou a zároveň i dlouhou historii. 
V minulosti byla jedním z významných do-
davatelů budicích systémů firma Škoda Plzeň, 
kde jednou z mnoha tehdejších aktivit byla 
výroba elektrických generátorů a souvisejí-
cích elektronických a elektrických zařízení.

V roce 2003 společnost ZAT odkoupila ak-
tivity firmy ŠKODA Controls týkající se řídi-
cích systémů se zaměřením na energetiku. Jed-
nou z důležitých činností zde bylo také uvádění 
do provozu a servis budicích souprav. Vlastní 
vývoj a projektování regulátoru buzení značky 
Škoda převzala firma Brush, se kterou společ-
nost ZAT spolupracovala při výrobě a uvádě-
ní budicích systémů do provozu v letech 2003 
až 2010. Logickým vyústěním těchto aktivit 
se stal záměr společnosti ZAT uplatnit na trhu 
vlastní technické řešení budicích systémů.

Zlomový byl v tomto ohledu ve společ-
nosti ZAT rok 2009, kdy bylo rozhodnuto vy-
vinout vlastní regulátor buzení nové generace 
s ambicí výrazného uplatnění tohoto produk-
tu na trhu. Hlavním cílem bylo vytvořit mo-
derní produkt na bázi nejnovějších technic-
kých prostředků, vyznačující se špičkovými 
technickými parametry v porovnání se zná-
mou konkurencí. Dalším stěžejním hlediskem 
byla zajímavá budoucí tržní cena.

Budicí systémy ZAT

Ideovými „otci“ myšlenky byli zkušební 
technici, kteří se dlouhodobě specializovali 
právě na uvádění budicích systémů do pro-
vozu. Vývoj, realizace a zkoušky nového re-
gulátoru proběhly v gesci oddělení technic-
kého rozvoje společnosti ZAT ve spolupráci 
se ZČU v Plzni.

V první fázi byl ukončen vývoj nového 
procesorového jádra. Potom bylo možné za-
hájit výrobu kompaktních řídicích systémů. 
S použitím tohoto jádra byl v další fázi posta-
ven i nový kompaktní regulátor buzení gene-
rátoru s firemním označením AVR Z110. Vý-
sledkem vlastního vývoje je vysoce moderní 
zařízení z pohledu konstrukčního zpracování 
a dosažených technických parametrů.

První realizovanou zakázkou na dodání 
budicího zařízení nové generace byla instala-
ce nové řídicí části budicích souprav na dvou 
blocích vodní elektrárny Gabčíkovo (TG3, 
TG4; 2× 90 MW) v roce 2010 (obr. 1). V ná-
sledujících letech byl nový regulátor zaváděn 
při realizaci dalších zakázek, např. na gene-
rátorech v Přerově a Gabčíkovu (TG1, TG2), 
ve Vítkovicích, v Dětmarovicích, Hodoní-
ně a Třebovicích, ve Zlíně atd. Po technické 
stránce byl dále vylepšen ohledně komuni-
kačních protokolů, byly úspěšně provedeny 
další zkoušky elektromagnetické slučitelnos-
ti a dále vylepšeny jeho regulační vlastnosti.

Současnost budicích systémů 
ve společnosti ZAT

Společnost ZAT své budicí systémy, 
díky znalosti problematiky na všech úrov-
ních (vlastní vývoj, projektování, konstruk-
ce a výroba ve společnosti ZAT), průběžně 
modernizuje.

Technické parametry regulátoru buzení 
AVR Z110

Automatický regulátor buzení ZAT AVR 
Z110A je řešen jako jednodeskový modul. 
Na jedné desce plošných spojů jsou integro-
vány logické a spojité vstupy a výstupy, fázo-
vé řízení tyristorů, programovatelná hradlová 
pole, dva jednočipové mikropočítače architek-
tury ARM a komunikační adaptéry rozhraní 
CAN, USB, RS-232/422/485 a Ethernet. Des-
ka regulátoru opatřená konektory a svorkovni-
cemi je umístěna v plechové skříňce, kterou 
lze snadno namontovat do rozváděče (obr. 3).

Funkce regulátoru buzení

Regulátory buzení ZAT AVR Z110A za-
jišťují tyto hlavní funkce:

Obr. 1. Instalace budicího systému s regulátorem buzení nové generace ve vodní elektrárně 
Gabčíkovo (foto: ZAT) 

Obr. 2. Regulátory buzení ZAT AVR Z110A 
v řídicím rozváděči budicího systému v elekt-
rárně Dětmarovice (foto: ZAT) 
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kovým budičem; pro tuto zakázku byl vy-
vinut zcela nový typ impulzního měniče 
IGBT; řídicí i výkonová část budicího sys-
tému jsou provedeny jako dvoukanálové,

– Zlín TG31, 31,25 MV·A, Alpiq Genera-
tion (CZ) s. r. o.: dodávka budicího systé-
mu s pomocným generátorem s možností 
dálkového řízení budicí soupravy, umož-
ňujícího servisním technikům společnos-
ti ZAT vyhodnocovat její provozní stavy 
a poskytovat pracovníkům provozovatele 
podporu on-line.

Proč právě regulátor buzení ZAT?

Obzvláště důležitým produktem společ-
nosti ZAT v oboru dodávek řídicích systé-
mů je vlastní systém typu DCS s označením 
ZAT Plant Suite, využívající provozní řídicí 
stanice nových řad SandRA Z100 a SandRA 
Z200. Tyto provozní stanice navazují na vel-
mi úspěšnou předchozí generaci řídicích sta-
nic ZAT 2000MP (řady ZAT-DV a Primis 
2000). Regulátor buzení ZAT AVR Z110A 
koncepčně vychází z řady SandRA Z100, 
a využívá tedy společnou hardwarovou zá-
kladnu, vývojové prostředí i servisní nástro-
je. Nespornou předností takového řešení je 
schopnost společnosti ZAT dodat systém ří-
zení kompletních energobloků včetně spe ciál-
ních částí, jako jsou regulátor buzení a regu-
látor turbíny. Vše je realizováno při po užití 
vlastních technických a programových pro-
středků ZAT, popř. prostředků od dalších re-
nomovaných výrobců.

Regulační funkce i možnosti paramet-
rizace regulátoru buzení ZAT AVR Z110A 
jsou standardně před jeho předáním k in-
stalaci ověřeny ve výrobním závodě ZAT až 
do úrovně matematického modelu generáto-
ru a sítě pracujícího v reálném čase. Při ta-
kovém postupu jsou zásadně redukovány čin-
nosti na místě použití regulátoru, a tím se še-
tří náklady na straně zákazníka.

(ZAT a. s.)

– regulace napětí a jalového výkonu při přes-
nosti regulace napětí na svorkách generá-
toru v ustáleném stavu lepší než 0,5 %,

– sesouhlasení napětí před přifázováním ge-
nerátoru k elektrorozvodné síti,

– nastavení nulového jalového výkonu před 
odpojením generátoru od sítě,

– regulace budicího proudu při elektrickém 
brzdění, při zkouškách a při výpadku funk-
ce měření statorového napětí,

– invertorový chod tyristorového usměrňo-
vače za účelem provozního odbuzení ge-
nerátoru,

– omezení statorového a rotorového proudu 
s proměnným zpožděním závislým na ve-
likosti nadproudu,

– omezení napětí a omeze-
ní přesycení (omezovač 
U/f),

– hlídání meze podbuzení,
– tlumení oscilací v budi-

cím systému (systémový 
stabilizátor PSS3B).
Dále regulátory buzení 

zajišťují sekvenční řízení bu-
dicí soupravy, diagnostiku 
poruch a automatické pře-
chody mezi kanály.

Budoucnost budicích 
systémů ve společnosti 
ZAT

Technická úroveň a kva-
lita provedení budicích sys-
témů značky ZAT zaručují 
jejich dlouhodobou konku-
renceschopnost vzhledem k výrobkům ostat-
ních renomovaných výrobců. Schopnost při-
způsobit produkt podle požadavků zákazní-
ka je nejen v současnosti, ale i do budoucna 
základem úspěchu ve výběrových řízeních. 
Za tímto účelem má společnost připravena 
typová řešení budicích souprav se standard-
ní výbavou, která lze posléze snadno a rychle 
realizovat. Zákazníci oceňují možnost výbě-

ru z několika typů výkonů a standardní výba-
vy. Nabídka sahá od jednoduchých kompakt-
ních provedení pro nepřímé systémy buzení, 
přes různá předem připravená typová řešení 
až po složité redundantní systémy velkých 
výkonů s komfortní vizualizací a nadstan-
dardní výbavou.

Příklady použití

Během podzimu roku 2013 společnost 
ZAT předala do používání tyto tři budicí sys-
témy s vlastními regulátory buzení:
– Hodonín TG4, 71,25 MV·A, ČEZ, a. s.: do-

dávka budicího systému včetně budicího 
transformátoru, odpínače 10 kV, proudo-

vých transformátorů, elektrických ochran 
bloku a příslušné kabeláže; řídicí i výko-
nová část budicího systému jsou dvouka-
nálové; výkonová část z tyristorových mo-
dulů je dimenzována na zatížení proudem 
až 700 A,

– Třebovice TG15, 90 MV·A, Dalkia Česká 
republika, a. s.: pro společnost ZAT jde 
o vstup na trh budicích souprav s bezkrouž-

Obr. 3. Instalace automatického regulátoru buzení ZAT AVR 
Z110A v rozváděči (foto: ZAT) 
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y   Standard FDI: zveřejněny 
specifikace a demo nástroje 
pro vývojáře

Společnost FDI Cooperation, LLC, po-
prvé zveřejnila specifikaci standardu FDI 
(Field Device Integration), vytvářeného za 
účelem zajistit interoperabilitu inteligent-
ních provozních přístrojů v celém spektru 
automatizační techniky. Současně byla spe-
cifikace FDI spolu s nejnovějšími specifika-
cemi standardu EDDL předána IEC k re-
alizaci dalších kroků v rámci mezinárod-
ního standardizačního procesu. Standard 
FDI bude zahrnut do připravované nor-
my IEC 62769. Jádrem specifikace FDI je 

modul FDI Device Package, obsahující od-
stupňovaným způsobem vše, co hostitelský 
systém potřebuje k začlenění daného inteli-
gentního přístroje, včetně pokročilých nasta-
vovacích a diagnostických funkcí, a to nezá-
visle na použitém komunikačním protokolu. 
Specifikace FDI je k dispozici ke stažení na 
www.fdi-cooperation.com.

Spolu s vydáním specifikace FDI byla 
představena také předběžná verze vývojo-
vého prostředí IDE (Integrated Develop-
ment Environment) se standardními vývo-
jovými nástroji usnadňujícími výrobcům 
tvorbu modulů typu FDI Device Package 
pro provozní přístroje s komunikačními 
rozhraními Foundation Fieldbus, HART 
a Profibus.

Funkce FDI a IDE byly představeny na 
valné hromadě organizace NAMUR ve dnech 
7. a 8. listopadu 2013 při živé demonstraci 
součinnosti provozních přístrojů od šesti růz-
ných výrobců začleněných do řídicího systé-
mu při použití modulů typu FDI Device Pa-
ckage. Demonstrace, připravená společností 
Siemens, zahrnovala úlohy jako např. zkon-
figurování, nastavení hodnot parametrů, dia-
gnostiku, ověření funkce a údržbu přístrojů. 
Poprvé v historii zde byl obsah modulů typu 
FDI Device Package interpretován v komerč-
ně dostupném řídicím systému při použití ná-
strojů ze sady FDI Common Host Compo-
nents, nezávislé na komunikačním protokolu.
[Tisková zpráva Fieldbus Foundation, 14. listopadu 
2013.]                                                                (sk)


