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Rumunský systémový integrátor, společ-
nost Smartech Automation, navrhl a do-
dal otevřenou flexibilní datovou architek-
turu zaměřenou na podporu provozní op-
timalizace.

Konektivita je důležitým atributem každé-
ho současného průmyslového provozu. A vů-
bec nezáleží na oboru. Získání přístupu k ak-
tuálním a využitelným provozním datům je 
základním předpokladem dosažení maximál-
ního možného výkonu jaké-
hokoliv výrobního provozu.

Hlavím problémem v kaž-
dém průmyslovém oboru je 
však skutečnost, že starší, uza-
vřené řídicí systémy nedoká-
žou držet krok s technickým 
rozvojem a rychle se měnící-
mi požadavky trhu. Je to dáno 
mimo jiné tím, že nenabízejí 
propojení a možnosti genero-
vání dat, které moderní průmy-
slové provozy potřebují. Pro-
to mnoho zavedených společ-
ností hledá možnosti takové 
modernizace své řídicí a auto-
matizační infrastruktury, díky 
níž by mohly plně využívat 
potenciál dostupných dat.

Velká rumunská ropná rafinerie pochopi-
la, že stojí před zásadními výzvami spojený-
mi s provozem nakládky železničních cisteren 
(obr. 1). Kromě rizik souvisejících se starším 
řídicím systémem, např. poruch signálů, spo-
lečnost zjistila, že jejich dosavadní uzavře-
né řešení nebylo možné nijak modernizovat. 
Navíc nebyl tento systém v současné podo-
bě schopen poskytovat data potřebná k opti-
malizaci chodu celého zařízení.

S plánováním modernizace se zákazník 
obrátil na rumunskou společnost Smartech 
Automation SRL, která je členem programu 
systémových integrátorů společnosti Rockwell 
Automation. V tomto programu se uznáva-
ní systémoví integrátoři zavázali poskytovat 
špičková technická řešení a zákaznické služ-
by s využitím těch nejlepších technologií od 
společnosti Rockwell Automation. Tito inte-
grátoři uzavřeli dohodu o vzájemné spoluprá-
ci s prodejními zastoupeními a distributory 
společnosti Rockwell Automation.

Zadání

Provozovatel nakládkového terminálu ne-
dokázal spojitým a jednoduchým způsobem 
vyměňovat data mezi systémy distribuovaný-

Velká ropná rafinerie získává lepší přehlednost  
a flexibilitu díky modernizovanému způsobu řízení

mi v celém závodě a samotnými nakládací-
mi rampami. Všechna data, která byla (nebo 
mohla být) shromážděna z procesu nakládání, 
byla pro systémy řízení vyšší úrovně v pod-
statě nedostupná.

Zákazník se pokusil vyvinout aplikaci pro 
řízení terminálu, která by se zabývala logis-
tikou a daty z procesu nakládání, ale nako-
nec dospěl k závěru, že integrace s dosavad-
ními automatizačními aplikacemi nakláda-
cích ramp není jednoduše možná.

Protože neexistovala žádná integrace, 
vznikaly zásadní časové ztráty v důsledku 
ručního zadávání dat, buď nových dat pro 
nakládání, nebo výsledných dat z nakládání 
suroviny. Tuto operaci navíc prováděli stejní 
operátoři, kteří řídili proces nakládání, čímž 
se prodlužovala doba nakládky. Čas potřebný 
na zpracování výsledných papírových zpráv 
tento problém jenom završil.

Technické problémy, kterým společnost 
čelila, bylo možné rozdělit na konektivitu, 
rozšiřitelnost a flexibilitu. Stávající systém 
bylo téměř nemožné modifikovat, a proto 
byl obtížně integrovatelný do nového systé-
mu řízení terminálu. Šlo o uzavřený systém 
a jakékoliv jeho poruchy bylo obtížné řešit, 
což mohlo vést k potenciálním významným 
ztrátám v důsledku neplánovaných odstávek.

Bylo požadováno, aby nové řešení bylo 
flexibilní a otevřené a nabízelo rozhraní, kte-
ré lze snadno propojit s aplikací řízení ter-
minálu. Kromě snadné integrace budoucích 
funkcí muselo toto řešení umožnit také im-
plementaci původních funkcí. Protože na 
uvedení do provozu a spuštění chodu no-
vého systému nebylo mnoho času, nemoh-
ly být vstupy a výstupy připojeny k novým 
I/O kartám, a bylo tak nutné zachovat mo-
duly původních PLC.

Nový systém musel bezproblémově inte-
grovat předchozí spojení s provozními zaří-
zeními (ventily, hydraulické systémy atd.) 
a zabránit tak delším odstávkám v důsledku 
přesouvání kabeláže a vodičů ze starých pa-
nelů na nové. Požadavkem byla také integra-
ce všech stávajících měřicích systémů – mě-
řicích přístrojů a nakládkových vah. K tomu 
bylo nutné použít sériové rozhraní.

Řešení

George Marinescu, automatizační technik 
společnosti Smartech Automation SRL, po-
psal vytvořené řešení: „Čtyři nakládací ram-
py jsou nyní řízeny a monitorovány čtyřmi 
operátory, přičemž každý z nich má k dis-
pozici špičkové uživatelské rozhraní. Na pri-
márním serveru je hostována aplikace, která 

slouží k ovládání panelů operátora prostřed-
nictvím vyhrazeného softwaru. Software brá-
ny se používá pro zajištění rozhraní s aplikací 
řízení terminálu, která obsahuje server OPC.“

Stanice operátora jsou použity k řízení 
procesu nakládání (umístění nakládacích tru-
bek) a monitorování (data o nakládání v reál-
ném čase, např. objem, hmotnost a hustota 
pro všechny měřicí přístroje a váhy pro danou 
rampu či stanici). Operátor tak může praco-
vat ve dvou režimech. V online režimu jsou 
všechna data o nakládce přijata z aplikace ří-
zení terminálu a po naložení jsou všechna vý-

Obr. 1. Velká rumunská ropná rafinerie potřebovala zmoder-
nizovat provoz nakládky železničních cisteren

Obr. 2. V projektu byly použity ethernetové 
adaptéry Allen-Bradley 1747-AENTR
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sledná data o naložení odeslána zpět (nalože-
ná hmotnost, objem, průměrná hmotnost, tep-
lota, použitý měřicí přístroj, číslo dávky atd.).

V nouzovém neboli offline režimu má 
operátor přístup k tabulkám, které mu umož-
ňují vyplňovat data běžně přijatá z aplikace 
řízení terminálu. Výsledná konečná data jsou 
pak zaprotokolována do databáze SQL, ulo-
žena do fronty a odeslána zpět do terminálo-
vé aplikace, jakmile je tato znovu dostupná. 
Offline režim rovněž umožňuje tisk zpráv 
a načítání dat. Tento offline režim repliku-
je některé funkce aplikace řízení terminálu, 
když není dostupná.

Marinescu dále uvádí: „Funkce předcho-
zí aplikace byly rozděleny a některé se pře-
sunuly na úroveň PLC, například komunika-
ce měřicích přístrojů a vah, kroky nakládání, 
vzájemné blokování měřicích přístrojů, za-
tímco jiné byly implementovány do softwa-
rových aplikací – zprávy o výsledcích naklá-
dání, archivace SQL.“

„Stojany původních PLC byly vzhledem 
k časovému omezení při uvádění do provozu 
ponechány na místě,“ dodává, „avšak proce-

sory byly nahrazeny ethernetovými adaptéry 
Allen-Bradley 1747-AENTR (obr. 2) a sta-
rý program PLC byl migrován a přizpůso-
ben novým programovatelným automatům 
(PAC) střední třídy.“

Byly také použity čtyři komunikační mo-
duly MVI69L-MBS Modbus Serial Lite od 
společnosti Prosoft Technology, což je pro-
duktový partner programu Rockwell Auto-
mation Encompass – ty byly namontovány 
do skříní PAC a zaručují funkce sériové ko-
munikace.

Výsledky

Nový systém byl propojen s rozhraním 
aplikace řízení terminálu, aby se tak zajisti-
la snadná výměna potřebných dat mezi obě-
ma systémy. Všechny původní funkce byly 
v novém systému replikovány, tentokrát však 
s použitím otevřenější platformy zahrnující 
uživatelská rozhraní a jednotky PAC.

Tato nová platforma usnadňuje přidává-
ní nových funkcí (nové nakládané produkty, 
změny a zlepšení procesu nakládání, přidání 

nových měřicích přístrojů atd.). Rovněž již 
nevznikají časové ztráty v důsledku provádě-
ní takových úkonů, jako je ruční zadávání dat 
nebo zpracování papírových zpráv.

Marinescu dále vysvětluje: „Pro stejného 
klienta pracujeme na novém systému pro dvě 
další nakládací rampy, nyní však jde o nové 
rampy. Klíčový systém bude mít nyní stejnou 
funkčnost jako modernizovaný systém, nic-
méně protože jsou rampy nové a časová ome-
zení na uvedení do provozu nejsou tak závaž-
ná, jsme schopni navrhnout moderní systém 
řízení se zcela novou infrastrukturou. Nový 
systém používá stejné řešení serveru, softwa-
ru a rozhraní, společně se špičkovými redun-
dantními PAC.

Další probíhající projekty, na kterých pra-
cujeme s pomocí produktů od společnos-
ti Rockwell Automation, zahrnují stanici na 
výrobu demineralizované vody pro tepelnou 
elektrárnu. Tento projekt rovněž využívá špič-
ková PAC, software rozhraní HMI, hardwaro-
vá řešení a provozní I/O moduly.“

(Rockwell Automation)

Nový snímač turbidity EXspect 231 od 
firmy Exner, pracující na principu měře-
ní absorpce v pásmu NIR, se vyznačuje 
univerzálním použitím a snadnou montá-
ží i obsluhou.

Turbidita je veličina charakterizující ze-
slabení paprsku světla rozptylem při průcho-
du disperzním prostředím o dané tloušťce. Při 
průchodu světelného paprsku kapalinou, kte-
rá obsahuje jemně rozptýlené nerozpuštěné 
částice (suspenze, koloidní disperze), dochá-
zí k rozptylu světla do všech směrů. Intenzita 
procházejícího světelného paprsku se zmen-
šuje v závislosti na koncentraci suspendova-
ných částic, jejich velikosti a vlnové dálce 
procházejícího světla. Pro měření je výhod-
né, že závislost turbidity na koncentraci čás-
tic je v dosti velkém rozsahu lineární. Části-
ce mohou být podle typu úlohy anorganické 
(kovové částečky, jíl, prach) nebo organické 
(kvasinky, bakterie, plankton, pyl). Měření 
je obtížné nebo nevhodné, je-li koncentrace 
částic příliš malá nebo jestliže částice rychle 
sedimentují. Měření turbidity se používá ze-
jména v potravinářství, biochemii nebo v čis-
tírnách a úpravnách vody. Spolu s postupy 
měření odraženého a rozptýleného světla jde 
o jeden z principů měření zákalu.

Snímač pro provozní měření turbidity 

Snímač turbidity EXspect 231 (obr. 1) od 
firmy EXNER Process Equipment GmbH 
(www.e-p-e.com) je možné použít k měření 
turbidity v mnoha úlohách v provozní praxi. 

Vychází z osvědčených snímačů EXspect 230 
a EXspect 250. Má robustní pouzdro z koro-
zivzdorné oceli, je možné jej využívat i v pro-
středí se zvýšenými požadavky na hygienu 

a vzhledem ke krytí IP69 je dobře chráněn 
před nepříznivými vlivy prostředí. Měření 
probíhá v pásmu NIR, konkrétně na vlnové 
délce 850 nm. Zdroj světla, kterým je LED, 

i detektor jsou chráněny safírovým 
okénkem.

Snímač je možné čistit proce-
sy CIP/SIP. Pro kalibraci snímače 
a verifikaci měření jsou k dispo-
zici referenční filtry podle NIST.

Snímač turbidity je vzhledem 
k odolnému provedení použi-
telný nejen v potravinářství, ale 
i v mnoha dalších oborech che-
mického průmyslu, stejně jako 
např. k měření znečištění životní-
ho prostředí. Příklady použití jsou 
kontrola funkce odlučovačů, urče-
ní koncentrace násadních kvasnic 
v pivovarnictví, měření koncentra-
ce celulózy v nátoku papírenského 
stroje, monitorování procesů čiště-
ní v mlékárenském průmyslu atd.

Snímač je dodáván v různých 
konfiguracích, aby mohl být při-

způsoben požadavkům zákazníka.
[Tisková zpráva EXNER Process Equipment 
GmbH, říjen 2019.]

(Bk)

Obr. 1. Snímač turbidity EXspect 231


