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Úvod

Mlékárenský průmysl prochází nelehkým 
obdobím, neboť regulační orgány a trh po-
žadují stále lepší jakost mlékárenských pro-
duktů. Zpracovatelé mléka však zároveň čelí 
tlaku prvovýrobců na zvyšování cen mléka 
a současně i tlaku obchodních řetězců na sni-
žování cen produktů. Tyto mimořádné ekono-
mické podmínky nutí mlékárny ke koncentra-
ci výroby a k její modernizaci, aby byla zajiš-
těna vysoká produktivita. Tento cíl sledovala 
i investiční akce v roce 2010, pro kterou in-
vestor zvolil řešení firmy Compas na platfor-
mě řídicího systému od společnosti Siemens.

Odpařovací stanice Wiegand typu MVR je 
částí technologické linky na výrobu sušeného 
mléka a používá se k předzpracování mléka 
postupným odstraňováním vody. Zahuštěné 
mléko je pak vysušeno v sušárně.

Vstupní surovina technologického proce-
su – mléko – je po přečerpání z vyrovnáva-
cí nádrže nejprve předehřívána horkým kon-
denzátem z odparky a následně ohřívána ví-
cestupňovým předehřevem párou. Poté je 
produkt ochlazen a následuje postupný prů-
chod odparkou. V jednotlivých sekcích od-
parky se z mléka vždy odpařuje určitý podíl 
vody. Následně je produkt zpracován v zahuš-
ťovači TVR, kde dosáhne finálních parametrů, 
a nato je uskladněn v zásobníku koncentrátu. 

Požadavky na řídicí systém

Vedle řízení jednotlivých technologic-
kých operací je třeba v potravinářství zajistit 
i množství pomocných funkcí, které jsou pro 
toto odvětví specifické. V tomto případě musí 
být řídicí systém schopen provádět také ope-
race vnitřního čištění technologických zaří-
zení celého úseku odparky (CIP – Cleaning-
-In-Place). Cílem je vyčistit trasy a jednotlivé 
výrobní uzly tak, aby byla zajištěna zdravotní 
nezávadnost výrobků. Tato přípravná operace 
se skládá ze sledu kroků – celá linka se nej-
prve vyčistí chemickým roztokem a násled-
ně vypláchne vodou.

Vlastní řízení technologického procesu 
zahrnuje mnoho regulačních úloh. Jde pře-
devším o regulaci tlaku páry, průtoku a tep-
loty v úseku pasterizace, o regulaci hustoty 

koncentrátu a vodivosti kondenzátu jako dů-
ležitého parametru kvality. Pro většinu uvede-
ných úloh je požadována PID regulace. Linka 
je určena pro výrobu několika finálních pro-
duktů, pro které je třeba použít vždy specific-

ké parametry jednotlivých regulací. To nejlé-
pe řeší recepturový systém, který umožňuje 
snadno měnit parametry specifických regu-
lačních úloh při přechodu na nový výrobek.

Návrh řídicího systému Siemens

Podle uvedených požadavků investora na-
vrhl tým společnosti Compas automatizace 
koncept řízení (obr. 2) založený na progra-
movatelných automatech firmy Siemens typu 
Simatic S7-300. Jednotlivé procesní signály 
(z čidel a akčních členů) jsou k PLC připo-
jeny přes moduly z řady ET200S. Řídicí sys-
tém je koncipován jako distribuovaný a jeho 
moduly jsou rozmístěny co nejblíže proces-

Řízení odparky na mléko s využitím 
softwarových šablon řízených objektů
Článek popisuje systém řízení odpařovací linky Wiegand, který firma Compas automa-
tizace, spol. s r. o. (dále Compas), navrhla a uvedla do provozu v roce 2010. Autoři po-
stupně vysvětlují jednotlivé etapy návrhu, realizace a udržování řídicího systému. V čás-
ti, která se zabývá tvorbou řídicího programu, jsou detailněji popsány specifické algo-
ritmy využívající knihovnu šablon řízených objektů, tzv. faceplates. Knihovna poskytuje 
značný komfort a zjednodušuje operátorům práci s řídicím systémem. Závěr článku 
shrnuje přínosy realizace a zmiňuje i možnosti dálkové správy celého řídicího systému.

ních přístrojů, přičemž cílem je minimalizo-
vat požadavky na kabeláž. Moduly jsou při-
pojeny k PLC průmyslovou komunikační 
sběrnicí Profibus.

Vedle prvků, jejichž výstupem jsou stan-
dardní elektrické I/O signály, se k řízení vy-
užívá také mnoho pneumatických prvků, kte-
ré jsou ovládány ventilovými ostrovy firmy 
Festo. Tyto ostrovy jsou k řídicímu systému 
rovněž připojeny sběrnicí Profibus.

Operátorské rozhraní je vytvořeno vizua-
lizačním systémem HMI typu WinCC s jed-
nou operátorskou stanicí na bázi PC, kde má 

operátor k dispozici funkce nezbytné pro říze-
ní a diagnostiku stavu technologie. Operátor-
ské funkce zahrnují ovládání a monitorování 
technologie, řízení jednotlivých provozních 
přístrojů, systém varovných hlášení, zápis 
hodnot technologických veličin s časovou 
známkou (trendování) a výrobní protokoly.

Nezbytné rovněž bylo umožnit nastavová-
ní přístupových práv pracovníků výroby pro 
jednotlivé operace (ovládání, kvitace poruch, 
změny parametrů apod.). Pro toto nastavení 
poskytuje WinCC systémovou podporu. Ope-
rátorské rozhraní je založeno na bázi vlastní 
knihovny šablon řízených objektů, tzv. fa-
ceplates. Knihovna je vytvořena v souladu 
s požadavky potravinářství a zajišťuje vyso-

Obr. 1. Technologické schéma odparky
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Obr. 2. Topologie řídicího systému
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Obr. 3. Příklad prvku faceplate pro ventil 
s ovládáním digitálními signály

Obr. 4. Zobrazení stavu výrobní sekvence
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kou produktivitu a komfort práce operáto-
ra. Použité šablony faceplate jsou vytvořeny 
firmou Compas a jsou v různých projektech 
opakovaně využívány. Z příkladu na obr. 3 je 
zřejmé, že faceplate pro určitý objekt (ventil, 
motor apod.) je tvořena vždy dvěma částmi 
programového kódu. Jedna část je realizová-
na na straně HMI WinCC (k ní patří i grafické 
objekty, které vidí operátor), druhá část kódu 
je obsažena v PLC, a spojuje tak prezentova-
né informace ve WinCC s řízeným objektem. 
Tato koncepce poskytuje operátorovi pruž-
ný přístup ke všem informacím o řízeném 
objektu a umožňuje i racionalizovat progra-
mování PLC. Využívání standardních prvků 
vede k vyšší produktivitě ve fázi tvorby řídi-
cího programu a zároveň redukuje množství 

případných chyb v programech, protože jde 
o vyzkoušené bloky kódu.Vlastní technolo-
gické sekvence (aktivní kroky, podmínky pře-
chodu) jsou přehledně zobrazeny v podobě 
stavových diagramů podle příkladu na obr. 4.

Systém rovněž obsahuje funkce receptur, 
které využívají sady parametrů dostupných 
prostřednictvím WinCC. Funkce umožňu-
jí obsluze s příslušnými právy receptury vy-

tvářet, upravovat či aktivovat pro výrobu. Při 
využití nadřazeného systému MES (např. 
COMES) je možné spojit volbu receptury 
odparky s funkcí operativního plánování vý-
roby a tak dále podporovat produktivitu a ja-
kost výroby. Součástí systému MES může 
být také funkce označování výrobků, sledo-
vání materiálů ve výrobě a výrobních opera-
cí (traceability) nebo vyhodnocování výroby 
prostřednictvím ukazatelů KPI či prediktiv-
ní řízení údržby.

Uvedení do chodu

Řídicí systém byl do provozu uváděn stan-
dardním způsobem – od testování vstupních 
a výstupních signálů, přes provádění tes-

tů blokačních a automatických funkcí až po 
komplexní vyzkoušení celého zařízení. Prů-
běžně byly prováděny a testovány drobné 
úpravy v aplikačním softwaru, požadavky 
na něž vyplynuly z technologických zkoušek 
zařízení. Nejprve byly uskutečněny zkoušky 
pouze s náhradním médiem – vodou. Po odla-
dění všech funkcí a ověření technologických 
parametrů odparky byl zahájen zkušební pro-
voz s mlékem. Během zkušebního provozu 
byly také naladěny PID regulace, otestová-
ny nastavené parametry a ověřeny návaznos-
ti na spolupracující zařízení jako skladovací 
tanky mléka na vstupu a sušicí věže zahuš-
těného mléka na výstupu. Na základě zazna-
menaných měření během zkušebního provo-
zu byly provedeny úpravy v technologii od-
parky a úpravy v automatických funkcích. 
Následující zkušební provoz ověřil správnou 
činnost celého zařízení odparky a mohl být 
zahájen plný provoz.

Servis

V době uvedení zařízení do chodu byla in-
stalována dálková správa celého řídicího systé-
mu, která umožňuje připojit se k řídicímu sys-
tému odparky dálkově přímo z firmy Compas. 
Připojení je realizováno s využitím internetu 
pomocí prostředků zabezpečeného systému 
VPN (Virtual Private Network). Díky tomu má 
zákazník zaručenu rychlou podporu ze strany 
dodavatele při řešení případných potíží. Sys-
tém dálkového přístupu umožňuje systém di-
agnostikovat a zavést případné drobné úpravy 
algoritmů řízení bez výjezdu k zákazníkovi. 
Tento koncept výrazně redukuje náklady na 
straně jak zákazníka, tak dodavatele. 

Závěr

Řízení odpařovací stanice bylo realizo-
váno v krátké době díky využití standardi-
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zovaných postupů, které ve svých projek-
tech používá firma Compas automatizace, 
přední český systémový integrátor Siemens. 
Vytváření šablon na platformě odvětvově 
orientovaných knihoven (faceplate) je sice 
pro firmu Compas nákladově náročné a vy-
platí se pouze v případě stovek realizova-
ných projektů, je však pro zákazníky v po-
travinářství, farmacii, kosmetice a dalších 
odvětvích významným přínosem. Na roz-

díl od běžně realizovaných automatizač-
ních projektů „na míru“ poskytuje koncep-
ce firmy Compas zákazníkům promyšlené 
funkce pro efektivní ovládání technologie, 
vysokou kvalitu dodaného řídicího systé-
mu díky otestovaným softwarovým blokům. 
S početným týmem programátorů může fir-
ma nabídnout dlouhodobou podporu a ak-
tualizace řídicího softwaru. Tento přístup 
také garantuje spolehlivost řídicího sys-

tému, umožňuje investorům rychlý náběh 
výroby a na minimum zkracuje délku pří-
padných budoucích odstávek. Co nejlepší 
podporu zákazníka ze strany dodavatele do-
voluje dálková správa, která zajišťuje rych-
lé řešení případných problémů. 

Jiří Petr, Zbyněk Bezchleba, 
Vlastimil Braun,

Compas automatizace

  Fieldbus Foundation 
posílila své představenstvo

Předsedou představenstva nadace Field-
bus FoundationTM je od listopadu 2010 
Dr. Gunther Kegel, absolvent Technické 
univerzity v Darmstadtu, Německo, v obo-
ru elektrotechnika a v současnosti gene-
rální ředitel firmy Pepperl+Fuchs GmbH. 
Současně se členy představenstva nada-
ce stali Daniel Huber, viceprezident fir-
my ABB a vedoucí odboru otevřené řídi-
cí systémy její divize automatizace pro-
cesů, Takuji Hosoya, výkonný ředitel pro 
pokročilou automatizaci společnosti Az-
bil (Yamatake); Peter Zornio, ředitel pro 
strategii společnosti Emerson Process Ma-
nagement, a Ralph Carter, ředitel divize 
Rockwell software skupiny Rockwell Au-
tomation. Dále jsou v představenstvu Far-
shad Amir (DuPont), Timm Madden (Ex-
xonMobil), Masatsugu Tomotaka (Fuji 
Electric Systems, Co. Ltd.), David Eisner 
(Honeywell, Inc.), John Eva (Invensys/ 
/Foxboro), Fred Cohn (Schneider Electric), 
Hans Georg Kumpfmüller (Siemens AG) 
a Kimikazu Takahashi (Yokogawa). Dosa-
vadním předsedou představenstva, kterého 
Dr. Kegel nahradil ve funkci, byl John Berra 
ze společnosti Emerson Process Manage-
ment, jeden z nejvýznamnějších odborní-
ků v oboru průmyslových komunikačních 
sběrnic a významný propagátor této techni-
ky, který předsedal správní radě nadace ne-
přetržitě od roku 1994 do nynějška.

Prezident a výkonný ředitel nadace Rich 
Timoney je přesvědčen, že v současnosti jsou 
v její správní radě téměř ideálně zastoupeni 
jak významní dodavatelé, tak i koneční uži-
vatelé řídicí a přístrojové techniky, což nada-
ci umožní dále pokračovat v efektivní podpo-
ře celosvětové automatizační komunity. Na-
dace se věnuje nejen standardizaci sběrnice 
Foundation Fieldbus, jejímž je původcem, ale 
i propagaci této techniky po celém světě. Ve 
střední a východní Evropě nadaci reprezen-
tuje orgán FFCEEMC (Fieldbus Foundation 
Central and Eastern Europe Marketing Com-
mittee), který od svého vzniku v září 2008 
již v regionu uspořádal množství prezenta-
cí a seminářů zejména pro koncové uživa-
tele sběrnicové techniky (viz www.fiedbus.

org). V České republice se taková akce usku-
tečnila 2. prosince 2010 v Brně (viz článek 
na str. 60).
[Fieldbus Foundation, 15. listopadu 2010.]

(sk)

  Setkání uživatelů řídicích 
systémů Honeywell 2010

Výroční setkání uživatelů řídicích systé-
mů značky Honeywell, sedmnácté v řadě, 
se uskutečnilo v Hradci Králové ve dnech 
30. listopadu a 1. prosince 2010. Pořádají-
cí firma Honeywell, spol. s r. o., připravi-
la pro 70 účastníků setkání dvanáct odbor-
ných přednášek a stolní výstavku produk-
tů. Po úvodní informaci o firmě (novinky 
za poslední rok, aktuální organizační struk-
tura, současné projekty) následovaly před-
náška Advanced Solutions o projektech tzv. 
pokročilého řízení realizovaných v regionu 
v uplynulých dvou letech, přednáška Energy 
Dashboard o možnostech sledování spotře-
by energií v průmyslových podnicích a in-
formace o aktualizovaném vizualizačním ná-
stroji Uniformance Process Studio a o pro-
duktu Energy Manager. Jean-Marie Alliet 
z afilace Honeywell Europe poté v přednáš-
ce Technology Update obšírně informoval 
o celkové nabídce, novinkách a výhledových 
plánech společnosti Honeywell v oblasti ří-
dicích systémů.

Druhý den setkání byl uveden aktuálními 
informacemi o činnosti servisního oddělení 
firmy, o nabízených službách a o možnostech 
migrace z řídicích systémů TDC/TPS/Plant-
Scape na systém Experion PKS. Dále byly 
připomenuty osvědčený hybridní řídicí sys-
tém HC900, včetně novinek, a nový, menší 
systém Master Logic PLC (ML PLC), uve-
dený na evropský trh v roce 2009. V před-
nášce Řízení vodních elektráren pracovníci 
inženýrské firmy informovali o projektech 
řídicích systémů malých vodních elektrá-
ren na bázi systému HC900 realizovaných 
v České republice i zahraničí. Poté byl před-
staven přesný optovláknový laserový li neární 
hlásič teploty značky Esser s dosahem až 
8 000 m od firmy Honeywell Life Safety 
Austria GmbH a v závěrečné přednášce byl 
podán přehled sortimentu dodávaného divizí 
Honeywell Field Solutions (provozní převod-

níky tlaku a teploty, bezdrátová zařízení, re-
gulátory, záznamníky dat, analytická techni-
ka, průtokoměry, hladinoměry atd.). Účastníci 
byli s  technickou náplní i organizací setká ní 
vesměs velmi spokojeni.                        (sk)
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