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ABB uvádí na trh nový softwarový ná-
stroj pro snížení spotřeby energie a op-
timalizaci provozu v čistírnách odpad-
ních vod.

Moderní čistírny odpadních vod (ČOV) se 
vyznačují velkou složitostí. Obsahují bioreak-
tory, vyhnívací nádrže, kogenerační jednotky 
a mnoho dalších zařízení. Někdy je v jedné 
ČOV paralelně několik linek na úpravu od-
padní vody s různou kapacitou, technologic-
kými parametry a stářím. Aby to bylo ještě 
komplikovanější, primární a sekundární pro-
cesy čištění odpadních vod jsou často řízeny 
různými samostatnými automatizačními sys-
témy. V průběhu času, jak se ČOV moderni-
zovaly a rozšiřovaly, vznikly pestré slepence 
nejrůznějších technologií.

Dosažení dobré úrovně účinnosti a udr-
žitelnost provozu ČOV je proto problém, 
v němž je třeba brát v úvahu množství fakto-
rů, které jdou často proti sobě. Například je 
žádoucí snižovat používání chemikálií, ale zá-
roveň je nutné mít možnost dávkování zvý-
šit, když se změní objem odpadní vody na 
přítoku do ČOV.

Pokus o dosažení optimálního provoz-
ního bodu pomocí tradiční řídicí strategie 
nemusí vést k cíli. Běžné DCS (Distribu-
ted Control System) totiž mohou mít pro-
blém řídit současně procesy s velmi odliš-
nou dynamikou.

Jako příklad lze uvést bioreaktory, u nichž 
se optimalizace soustřeďuje na tři hlavní ob-
lasti: spotřebu energie a chemikálií, kvali-
tu vyčištěné vody na výtoku z ČOV a sta-
bilitu procesu. Optimalizace spotřeby ener-
gie a chemikálií se dosahuje regulací aerace, 
čerpáním odpadních vod a vnitřní recyklací 
a správným dávkováním chemikálií. Pro kva-
litu vyčištěné vody na výstupu je třeba sledo-
vat celkový obsah dusíku, amoniaku a dusič-
nanů, celkový obsah fosforu a BSK – bioche-
mickou spotřebu kyslíku. Optimální stabilita 
procesu znamená, že ČOV musí být schopná 
zvládat i silné poruchy v přítoku odpadních 
vod, tj. v jejich objemu a složení, které nej-
častěji souvisejí s počasím.

To zcela jednoznačně vede k nutnosti vy-
žívat pokročilé metody řízení procesů – APC 
(Advanced Process Control).

První z řady digitálních řešení ABB pro 
vodárenství

Podle Mezinárodní energetické agentu-
ry dosáhla v roce 2020 celosvětová spotře-
ba elektřiny v oblasti čištění odpadních vod 
222 TW·h, přičemž se předpokládá, že spo-

Nové řešení pro vodárenství:  
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třeba elektřiny v celém odvětví vzroste do 
roku 2040 o 80 %. Tento nárůst je způsoben 
mj. rostoucí poptávkou po vyčištěné odpad-
ní vodě, která je nyní považována za cenný 
potenciální zdroj.

Inteligentní nástroj ABB Ability™ Smart 
Solution for Wastewater pro čistírny odpad-
ních vod (ČOV) je první z řady digitálních ře-
šení určených k optimalizaci provozu a sníže-
ní spotřeby energie ve vodárenském sektoru. 
Zajišťuje nepřetržité monitorování provozu 

ČOV. To spolu s automatizací jejich provo-
zu, využívající regulaci s mnoha proměnný-
mi, umožňuje dosahovat až 25% úspor ener-
gie při provzdušňování odpadních vod a je-
jich čerpání a současně snižovat spotřebu 
chemikálií o až 10 %. Regulační algoritmy 
ABB Ability Smart Solution for Wastewater 
zlepšují dávkování chemikálií, aby byla za-
jištěna požadovaná kvalita upravované vody 
a současně se nepoužívalo více chemikálií, 
než je nezbytné. Protože výroba chemikálií 
je energeticky náročná, snižování jejich spo-
třeby omezuje uhlíkovou stopu procesu čiš-
tění odpadních vod.

Systém má dvě hlavní části: nástroj pro 
pokročilé řízení procesů (APC – Advanced 
Process Control) a nástroj pro modelování 
a simulaci, který umožňuje vytvoření digi-
tálního dvojčete a slouží k předvídání budou-
cích provozních potřeb. ABB Ability Smart 
Solution for Wastewater umožňuje nepřetržité 
monitorování provozu a realizaci automatic-
kých zásahů. Podporuje nebo zcela nahrazu-
je zásahy operátorů, které jinak bývají spíše 
opatrné a konzervativní. Čistírny odpadních 
vod s ABB Ability Smart Solution for Was-

tewater mohou snáze dosáhnout optimálních 
provozních podmínek, stabilizovat procesy 
čištění vod za různých situací a snížit varia-
bilitu procesů.

Pokročilé řízení procesů

Software ABB Ability Smart Solution for 
Wastewater lze použít na jakékoliv platfor-
mě, a umožňuje proto spolupráci s jakýmko-
liv automatizačním systémem, pro nějž tvo-

ří optimalizační vrstvu. To je velmi výhod-
né pro regulaci více proměnných současně. 
Zavést interakce mezi různými regulačními 
smyčkami přímo do řídicí úrovně DCS totiž 
vůbec není jednoduchá úloha.

ABB Ability Smart Solution for Wastewa-
ter se spoléhá na modelování a prediktivní ří-
zení (MPC – Model Predictive Control), které 
dovoluje sledovat několik kriteriálních funkcí 
s přidruženou prioritou. Umožňuje tak např. 
plynulé a optimalizované ovládání aerace, 
vnitřní recyklace a tlaku vzduchu přiváděného 
do aerační nádrže podle složení vody, regu-
laci provozu čerpadel atd. V případě velkých 
změn v přítoku odpadní vody a jejím složení 
ABB Ability Smart Solution for Wastewater 
koordinuje činnost všech zařízení v celé ČOV, 
aby byly zachovány nejdůležitější ukazatele, 
a umožňuje dočasné odchylky méně důleži-
tých proměnných.

Nezávislost na platformě usnadňuje po-
užití tohoto řešení jako zastřešujícího systé-
mu pro celou ČOV, nebo dokonce několika 
ČOV v jedné lokalitě. Modul APC, založený 
na nástroji ABB Ability Predict & Control, 
totiž může komunikovat s jakýmkoliv systé-

Obr. 1. Nástroj ABB Ability Smart Solution for Wastewater je inteligentní řešení pro zvyšování 
účinnosti a snižování energetické náročnosti procesů čištění odpadních vod (odkaz na video: 
https://youtu.be/ejcustOX4C0; foto: ABB)
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ABB uvádí na trh inovativní digitální řešení pro snížení spotřeby energie 
a optimalizaci provozu v čistírnách odpadních vod. 

•  Je první z řady digitálních řešení určených k optimalizaci provozu 
a snížení spotřeby energie ve vodárenském sektoru.

•  Nová technologie pro čištění odpadních vod zajišťuje nepřetržité 
monitorování. To spolu s automatizací umožňuje dosahovat až 25% 
úspor energie při provzdušňování a čerpání a snižovat spotřebu 
chemikálií až o 10 %.

•  Další vrstvu tvoří software, který lze použít na jakékoliv platformě 
a umožňuje tak spolupráci s jakýmkoliv automatizačním balíčkem.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat: 
tamara.kasal-furmanska1@cz.abb.com
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mem DCS, PLC nebo SCADA prostřednic-
tvím standardního připojení OPC UA.

Digitální dvojče

Inteligentní nástroj pro optimalizaci pro-
vozu ČOV ABB Ability Smart Solution for 
Wastewater byl vyvinut ve spolupráci s dán-
skou společností DHI Group, specializující 
se na oblast vodárenství. Dynamické mode-
ly DHI pro fyzikální, biologické a chemické 
procesy v ČOV a simulaci kanalizací a vod-
ních toků poskytují možnost v reálném čase 
analyzovat predikce, vytvářet scénáře „what-
-if“, počítat KPI, optimalizovat procesy, prů-

běžně kalibrovat modely a nepřetržitě sledo-
vat provoz celé ČOV.

Nástroj ABB Ability™ Smart Solution 
for Wastewater využívá poznatky získané 
při vývoji a provozu systému Optimax od 
ABB, který je určen pro optimalizaci ma-
nagementu energie v průmyslových pro-
vozech a komerčních komplexech. Proto 
mj. umožňuje využívat vlastní kogenerač-
ní zdroje energie v kombinaci s akumulá-
torovými úložišti elektřiny BEES (Battery 
Energy Storage System), kam lze elektřinu 
ukládat v době jejího přebytku a odtud ji 
využívat, když je třeba, nebo ji dodávat do 
rozvodné sítě.

Závěrem

Marco Achilea, manažer globálního seg-
mentu pro vodu a infrastrukturu společnosti 
ABB Energy Industries, uvedl: „Tento nový 
nástroj využívá naše dlouholeté zkušenosti 
v oblasti pokročilého řízení procesů, optima-
lizace výkonu a technologie digitálních dvoj-
čat. Vzhledem k rychle rostoucí poptávce po 
vyčištěné odpadní vodě na celém světě je na-
ším cílem pokračovat ve vývoji udržitelných 
řešení, která snižují spotřebu energie a zároveň 
zlepšují kvalitu vody a provozní efektivitu čis-
tíren odpadních vod.“

(ABB s. r. o.)

Letos 5. května uplyne přesně třicet let od 
založení CiA (CAN in Automation), meziná-
rodní skupiny uživatelů a výrobců kompo-
nent pro sběrnici CAN. Počátkem letošní-
ho roku předložilo toto neziskové sdružení 
již třetí generaci protokolu CAN k procesu 
mezinárodní standardizace ISO.

Historie a poslání skupiny CiA

Sdružení CiA, které bylo založeno šesti 
společnostmi a dvěma jednotlivci, vytvořilo za 
třicet let více než 20 000 stran dokumentů ob-
sahujících specifikace, doporučení a aplikační 
poznámky pro komunitu využívající sběrnici 
CAN. CiA má nyní přibližně sedm set členů. 
V posledním roce byl dokončen vývoj prvních 
dokumentů CAN XL. CAN XL je třetí gene-
race specifikace nižších vrstev sběrnice CAN. 
Protokol CAN XL nabízí délky datových polí 
od 1 do 2 048 B. Transceiver CAN SIC XL 
podporuje volitelně kódování PWM (Pulse 
Width Modulation) a může přenášet data rych-
lostí 10 Mb/s a více. „Hardware CAN XL je 
schopen provozovat starší protokoly vyšších 
vrstev CAN a také TCP a UDP,“ sdělil Holger 
Zelt wanger, iniciátor vzniku sdružení, který od 
počátku působí ve funkci výkonného ředitele. 
Kompletní informace o svých službách a ak-
tivitách uvádí CiA na svých webových strán-
kách https://www.can-cia.org/.

Sběrnice CAN se v automatizaci používá již třicet let
Široké uplatnění CAN

CiA je dobře známá díky vývoji speci-
fikace komunikačních protokolů CANopen 
(dokument CiA 301) a CANopen FD (doku-
ment CiA 1301) a souvisejících profilů zaří-
zení, aplikací a rozhraní. Široce používaný 
je zejména profil CiA 402 pro pohony a ří-
zení pohybu.

CANopen je komunikační protokol a spe-
cifikace profilu zařízení s otevřenou aplikač-
ní vrstvou přijatý v mnoha průmyslových 
odvětvích, nejen v průmyslové automatiza-
ci. Používá se např. v lékařských přístrojích, 
námořní elektronice, výtazích, komerčních 
těžkých nákladních vozidlech, laborator-
ním vybavení, satelitech, kolejových vozi-
dlech a mnoha dalších vestavěných řídicích 
systémech.

Aktuálně vydávané specifikace

Další dokumenty, konkrétně CiA 610-1, 
týkající se vrstvy datového spojení, a CiA 
610-3, zaměřený na fyzickou vrstvu, byly 
předány k integraci do příštího vydání no-
rem ISO 11898-1 (Road vehicles – Contro-
ller area network (CAN) – Part 1: Data link 
layer and physical signalling) a ISO 11898-2 
(Part 2: High-speed medium access unit). 
CiA také předložila mezinárodní standardi-

zační organizaci ISO specifikaci CiA 604-1 
CAN FD Light. Specifikuje přijímací uzel 
CAN FD řízený ovládacím uzlem CAN FD, 
který vyhovuje ISO 11898-1:2016. Specifi-
kace CAN FD Light je zamýšlena pro sní-
mače a akčních členy, u kterých hraje znač-
nou roli jejich cena, jako jsou např. chytrá 
svítidla s LED.

Levné vysílače zlepšující signál

Kromě toho bude součástí příštího vy-
dání ISO 11898-2 specifikace vysílače 
CiA 601-4 CAN SIC. Dokument popi-
suje vysílače se schopností zlepšit signál 
(SIC – Signal Improvement Capacibility) 
pomocí potlačení rezonance síťových vo-
dičů. To umožňuje provoz CAN FD nebo 
CAN XL též na neoptimalizovaných sí-
tích s hvězdicovou nebo hybridní topolo-
gií. „Škálovatelnost týkající se tří generací 
protokolu CAN a volitelných typů fyzic-
ké vrstvy CAN splňuje požadavky mnoha 
průmyslových odvětví,“ uvedl Zeltwan-
ger. „Robustnost a spolehlivost komuni-
kace jsou dalšími výhodami síťových řeše-
ní CAN. A cena za rozhraní CAN je také 
velmi rozumná.“

 Jiří Hloska

Předplatné časopisu 
lze pohodlně sjednat na stránkách  
www.automa.cz


