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Dodávky zemního plynu pod kontrolou

Zemní plyn je velmi populárním zdrojem 
energie

Zemní plyn, tvořený především metha-
nem, je z hlediska emisí daleko výhodněj-
ší než ostatní fosilní paliva, jako je uhlí nebo 
ropa. Není divu, že podíl plynu využívaného 
jako primární zdroj energie stále roste a již 
překročil hranici 20 %. Společnost Verbund-
net Gas AG (VNG) importuje plyn dálkově 
z Ruska, Norska a jiných zemí a distribuuje 
ho regionálním a místním dodavatelům zem-
ního plynu, elektrárnám a velkým průmyslo-
vým podnikům. Kromě přečerpávacích stanic 
a úpraven VNG také provozuje podzemní zá-
sobníky, vyrovnávající proměnlivou poptáv-
ku. Při kapacitě přibližně 2,1 miliardy m3 
mohou pokrýt až 50 % zimní spotřeby spo-
lečnosti VNG.

Podzemní zásobníky jsou uměle vytvo-
řené prostory vzniklé vytěžením solných lo-
žisek několik set metrů pod zemí. Plyn je 
stlačen kompresory a načerpán do podzem-
ních prostor. Tento typ variabilních zásobní-
ků je výhodnější než nadzemní zásobníky, 
např. proto, že dovoluje rychlejší manipula-
ci a má minimální požadavky na prostor na 
povrchu země.

Řídicí systémy provozů a procesů byly 
postupně modernizovány

Při rozsáhlém projektu modernizace byly 
všechny nadzemní provozy společnosti VNG 
v průběhu více než deseti let zcela zrekon-
struovány a zmodernizovány. Vysoký stupeň 
automatizace zajišťuje bezpečný a efektivní 
provoz úložišť. Řízení procesů hraje rozho-
dující roli pro zachování konkurenceschop-
ných služeb při dodávkách plynu i nízkých 
nákladů. Efektivita, spolehlivost a připrave-
nost pro budoucnost – to jsou vlastnosti oče-
kávané od systému řízení procesů. Lipští od-
borníci na automatizaci se nechtějí vázat na 
řídicí techniku jediné firmy – požadovali fle-
xibilní systém kompatibilní s programovatel-
nými automaty různých výrobců. Navíc po-
žadovali škálovatelný systém schopný auto-
matizovat jak menší systémy, tak i gigantické 
skladovací systémy s 20 000 body I/O. 

Proto se tehdy rozhodli pro řídicí sys-
tém Aprol E založený na operačním systé-
mu Unix. „Rozhodující byla nezávislost na 
konkrétním řídicím hardwaru,“ řekl Dr. Jörg 

Hartan, hlavní automatik a elektroinženýr. 
Dalším důležitým hlediskem byla cena. Pro 
Aprol hovořila i skutečnost, že integrované 
funkce SCADA standardně obsahují vlastní 
databázi pro zápis procesních dat. Do roku 
1997 byla všechna střediska VNG vybave-
na novým řídicím systémem. Důležitým hle-

diskem volby systému bylo využívání stan-
dardních součástí. Speciálnímu firemnímu 
hardwaru je třeba se vyhýbat, kdekoliv je 
to možné. 

Nejnovější modernizační projekt je zamě-
řen na podzemní zásobník v Buchholzi u Po-
stupimi. Zde je řídicí systém Aprol v aktuální 
verzi implementován prostřednictvím serve-
ru pro provoz, projektování i technickou ob-
sluhu. Tento systém zahrnuje také technic-
kou stanici a pět stanic operátorů. Na proces-
ní úrovni pracují čtyři řídicí jednotky a deset 
snímacích jednotek (B&R System 2005). Ač-
koliv jiné závody využívají Ethernet nebo re-
dundantní sběrnici H1, zde je použita sběr-
nice Profibus.

Strategie pro migraci na aktuální verzi 
systému Aprol

Ukončení prodeje generace Aprol E, která 
byla uvedena na trh před více než deseti lety, 
vyvolalo potřebu stanovit strategii migrace 

na nový systém Aprol. „Ukončení prodeje 
znamená, že tato verze již nebude v prodeji, 
přestože její provoz je zaručen na mnoho dal-
ších let. Zaručujeme také na nejméně deset let 
rozšířenou dodávku dílů pro dříve dodávané 
průmyslové počítače. Ty jsou totiž provozo-
vány v celém spektru automatizovaných řeše-
ní a bez ohledu na změny v chipsetech musí 
být zachována jejich kompatibilita,“ zdrůraz-
nil Stefan Lau, vedoucí prodeje B&R v obo-
ru řízení procesů. Proto musí firma VNG vy-
tvořit strategii migrace. „Pro splnění našich 
povinností dodavatele musíme vyvinout plán 
migrace bez přerušení provozu,“ vysvětlil 
Jörg Hartan. Navíc je třeba zajistit sledová-
ní a jistou míru vzdálené správy pro geogra-
ficky roztříštěnou síť závodů z hlavního sídla 
v Lipsku, do značné míry bez obsluhy. Jed-
ním z požadavků migrace je použití databá-
zového principu a zařazení řídicích systémů 
do integrované sítě WAN.

Jako vždy jsou představy limitovány ná-
klady. Významný podíl na nákladech má u ří-
dicích systémů projektování – programování 
softwaru. Požadavky hovořily pro zavedení 
následnického systému, tedy aktuální verze 
systému Aprol. Stejně jako jeho předchůd-
ce, využívá i tento řídicí systém založený na 
operačním systému Linux předkonfigurované 
funkční bloky dodávané výrobcem. Všechny 
úrovně systému jsou centrálně konfigurová-
ny jediným nástrojem. Licence pro projektan-
ty obsahuje vyzkoušené standardní knihovny, 
které může uživatel přizpůsobit svým speciál-
ním potřebám.

Knihovny open source zvyšují efektivitu 
projektování

Výrobce dodržuje principy operačního 
systému s volně dostupným zdrojovým tex-
tem (open source) i zde, protože přizpůsobe-
ní výrobků speciálním požadavkům uživate-
lů integrátory a dodavateli řídicích systémů 
je často velmi drahé. Základní bloky systému 
Aprol lze upravit do uživatelských knihoven 
funkcí. Výhodou systému open source je, že 
je systém stále optimalizován využíváním 
zpětné vazby na skutečný provoz. 

Dalším rysem operačního systému s tuč-
ňákem ve znaku je hladká integrace interne-
tových standardů, jako je TCP/IP. Linux má 
velmi promyšlenou, ale dostupnou metodu 
směrování, která usnadňuje vytváření distri-
buovaných sítí. Díky tomu, že řídicí systém 
běží na Linuxu, může jeho dodavatel posky-
tovat kvalitní služby po celou dobu život-
nosti stroje, např. záruky aktualizací každé-
ho půl roku. „Síť nám umožňuje mít 100 % 
dat ze závodů současně i v Lipsku – bez ja-
kýchkoliv dalších nákladů na projekt,“ objas-

Firemní řídicí systémy, pro něž jsou operátoři závislí na jediném výrobci, se čím dál více 
stávají věcí minulosti. Pro východoněmeckého dodavatele zemního plynu VNG byla 
rozhodujícím faktorem při volbě nového systému flexibilita umožňující pozdější migra-
ci. Systém pro řízení procesů založený na operačním systému Linux vede k výraznému 
snížení nákladů, především při projektování. Ve firmě VNG je nyní v provozu již čtrnáct 
systémů APROL.

Obr. 1. Vrtná věž pro těžbu zemního plynu 
společnosti Verbundnet Gas AG (VNG) 
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nila Michaela Voigtová, specialistka VNG na 
automatizaci. Řídicí systém nabízí k zobra-
zení těchto dat integrované webové služby, 
umožňující zobrazování i v systémech Win-
dows. Ústřední úložiště dat snižuje náklady 
na projektování a servis. Promyšlená ochra-
na přístupu funkcemi Audit Trail, používa-
ná i v přísně kontrolovaném farmaceutickém 
průmyslu, zajišťuje potřebné zabezpečení.

Aktuální verze systému Aprol ale podpo-
ruje také veškeré možnosti spojení s externí-
mi systémy. Využití vlastního hardwaru vý-
robce však přináší přidanou hodnotu univer-
zální konfigurace datové komunikace i na 
řídicí jednotce.

Podzemní zásobník Buchholz vyžaduje 
nejvyšší dostupnost

U podzemního zásobníku Buchholz, kte-
rý je důležitý i pro dodávky plynu pro Ber-
lín, je prioritou dostupnost. Servery, sběrnice 
a řídicí jednotky jsou proto navrženy v redun-
dantním uspořádání a s ohledem na vysokou 

míru dostupnosti. Pro splnění přísných bez-
pečnostních požadavků byl nainstalován para-
lelní nezávislý řídicí systém s bezpečnostním 
programovatelným automatem Hima. Struk-
tura automatizace byla navržena s ohledem 
na podporu vzdálené obsluhy, aby personál 
nemusel být přítomen v noci a o víkendech. 

Ústředním požadavkem byl databázový prin-
cip. Data z procesů musí být přenášena oddě-
leně od vlastního systému.

Intuitivní řízení procesů vyžaduje přijetí 
obsluhou

Potřebné zabezpečení zajišťuje vysoce 
propracované řízení přístupu – s ochranou 
hesly, čtečkami karet a biometrickými systé-
my. Funkce Audit Trail zajišťuje zaznamená-
vání všech důležitých operací řízení procesů. 
Jde o přihlašování, zamykání poplachů, ruč-
ní operace obsluhy i výsledné změny zobra-
zení. „Při práci v distribuovaných sítích jsou 
tyto funkce stále důležitější,“ vysvětlil Har-
tan. V neposlední řadě vděčí automatizační 
projekt v Buchholzi za svůj úspěch i tomu, 
že byl systém dobře přijat obsluhou. Dr. Har-
tan zdůraznil: „Obsluha může procesy spra-
vovat bez rozsáhlých znalostí v oboru auto-
matizační techniky.“

(B+R automatizace, spol. s r. o.)

Obr. 2. Ve velínu společnosti VNG se řídí distri-
buce zemního plynu z Ruska, Norska a jiných 
zemí k místním dodavatelům  a spotřebitelům

Bezdrátový systém pro sledování stavu 
těžebních zařízení

 

Naleziště zemního plynu Ormen Lange

Na norském pevninském šelfu, 120 km se-
verozápadně od norského města Kristiansund, 
se rozkládá nedávno objevené naleziště zemní-
ho plynu Ormen Lange. Mořské dno zde leží 
v hloubce mezi 800 a 1 100 m. Naleziště Or-
men Lange je přibližně 40 km dlouhé a 8 km 
široké, nachází se v hloubce přibližně 3 km 
pod hladinou a jeho zásoby se odhadují na 397 
miliard standardních krychlových metrů. 

Místo se vyznačuje velmi složitými pří-
rodními podmínkami, které kladou na těžeb-
ní techniku extrémní požadavky: teplota je 
po většinu roku pod bodem mrazu, v oblasti 
se často vyskytují mocné bouře a jsou tu sil-
né mořské proudy. V minulosti, z geologic-
kého hlediska zcela nedávné, před 6 100 lety, 

došlo v oblasti k obrovským sesuvům hornin 
mořského dna, jejichž důsledkem jsou strmé 
podmořské kaňony. 

Těžba v nalezišti začala na podzim 2007. 
Netěží se z klasických vrtných plošin, ale jsou 
zde čtyři podmořská těžební zařízení s celkem 
24 vrty, spojená plynovodem se zpracovatel-
ským závodem Nyhamna (obr. 1) na ostro-
vě Gossa. Odtud, po zpracování, plyn proudí 
podmořským plynovodem o délce 1 200 km 
do distribučního uzlu v britském Easingto-
nu. Denní produkce je přibližně 70 milionů 
krychlových metrů zemního plynu a naleziště 
by mělo pokrýt 20 % britské spotřeby po dobu 
čtyřiceti let. Naleziště společně vlastní několik 
firem: Petoro AS, StatoilHydro, Norske Shell, 
Dong Energy a Exxon Mobil; provozovatelem 
je společnost Norske Shell.

Obtížné podmínky vyžadují použití 
špičkové techniky

Těžební technika v oblasti Ormen Lange 
musí spolehlivě pracovat i v extrémních pří-
rodních podmínkách. Pro efektivní zajištění 
funkce všech zařízení je nutná vyspělá dia-
gnostická technika. Diagnostická data jsou 
přenášena do centrálního systému, kde jsou 
vyhodnocována a kde je podle nich plánována 
údržba a naléhavé servisní zásahy. Vzhledem 
k rozlehlosti naleziště a umístění techniky na 
volném moři je těžko představitelný sběr dat 
obsluhou. Přenos dat elektrickými nebo op-
tickými kabely je spojen s velkými náklady 
na jejich instalaci. Jde o typický příklad pro-
jektu, kde se plně projeví výhody bezdráto-
vých přenosů dat.

V Ormen Lange se používá bezdrátový 
monitorovací systém Bently Nevada wSIM 
(Wireless Sensor Interface Module), dodaný 
společností GE Energy. Jde o vůbec první 
použití tohoto systému, vyvinutého GE ve 
spolupráci s Shell Global Solutions, v prů-
myslové praxi. Jednotky wSIM jsou zde 
instalovány pro sledování činnosti kom-
presorů a čerpadel. Systém, schopný měřit 

V současné době se v průmyslové automatizaci hojně diskutuje o bezdrátových přeno-
sech dat. Jednou z oblastí, kde jsou výhody bezdrátových systémů zvláště zřejmé, je těž-
ba nerostných surovin. Těžební zařízení jsou rozmístěna na velké ploše a mnohdy v ob-
tížně přístupných místech. Ruční sběr dat nebo přenosy dat pomocí kabelu jsou zde vel-
mi obtížně realizovatelné.
Článek popisuje nový systém pro sledování stavu zařízení s bezdrátovým přenosem dat, 
vyvinutý společností GE Energy, a jeho vůbec první uplatnění v praxi při těžbě zemní-
ho plynu.


