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Inteligentní řízení čerpadel s měniči frekvence 
ACS �00

Společnost ABB je jedním z předních svě-
tových výrobců regulovaných elektrických 
pohonů, které se významně uplatňují také 
v oboru čerpadel. Společnost nyní každoroč-
ně vynakládá celkem více než 10 % obratu na 
výzkum a vývoj, mj. i v oboru čerpací tech-
niky. Ve spolupráci s předními světovými vý-
robci čerpadel společnost ABB již déle než 
40 let např. postupně vyvíjí specializovaný 
software pro měniče frekvence. Průlomový 
byl v tomto směru rok 2006, kdy společnost 
uvedla na trh verzi 7.1 uživatelského progra-
mu pro řízení čerpadel s pohony používají-
cími měniče frekvence řady ACS 800 (ACS 
800 Pump Control Application Program 7.1). 

Tento software je nabízen pod obchodním ná-
zvem Intelligent Pump Control (IPC), tedy in-
teligentní řízení čerpadel. Ihned po svém uve-
dení upoutal odbornou veřejnost natolik, že 
s ním společnost ABB v roce 2006 dosáhla 
nominace mezi finalisty prestižní celosvěto-
vé soutěže Pump Industry Awards v katego-
rii Dodavatel roku. U nás tento produkt zís-
kal na veletrhu Amper jedno z ocenění Zlatý 
Amper 2007. Nejvýznamnějšími přínosy no-
vého softwaru jsou úspora elektrické energie, 
menší opotřebení čerpadel a prevence ucpá-
vání potrubí a čerpadel při provozu.

IPC obsahuje všechny základní funkce 
pro řízení čerpadel

Program IPC je volitelný software pro 
měniče frekvence typu ACS 800, vyráběné 
a dodávané společností ABB v mnoha pro-
vedeních se jmenovitými výkony od 0,55 do 
5 600 kW. Při jeho použití jsou základní řídi-
cí funkce čerpadla zabudovány přímo v měni-

či frekvence, čímž odpadá nutnost instalovat 
spolu s měničem také externí programovatel-
ný automat (PLC) pro jeho řízení.

Souhrnný pojem základní řídicí funkce 
čerpadla zahrnuje v případě IPC všechny 

funkce pro řízení čerpadel, které uživate-
lé čerpadel požadují nejčastěji. Celkem jde 
o těchto šest funkcí (první dvě jsou současně 
patentovanými řešeními společnosti ABB):
– řízení polohy hladiny,
– nepřímé měření průtoku,
– řízení několika čerpadel,
– řízení priority čerpadel,
– zvýšení tlaku nebo polohy hladiny před re-

žimem „usnutí“,
– funkci tzv. anti-jam (prevence ucpávání).

Řízení polohy hladiny

Funkce řízení polohy hladiny nachází 
uplatnění zejména při plnění a vy-
prazdňování jímek odpadních vod 
(obr. 1).

Na rozdíl od běžných řešení soft-
ware IPC v měniči navíc sleduje výš-
ku hladiny v jímce a náhodně ji mění 
v rozsahu nastaveném uživatelem. 
Tím se zabraňuje usazování sedimen-
tu na stěnách. Současně strmá akcele-
rační rampa při spuštění čerpadla vy-
tváří proplachovací efekt, který čis-
tí potrubí. Při použití softwaru IPC 
mimo to čerpadlo pracuje s maximál-
ní účinností, a tudíž s minimální spo-
třebou energie. S využitím funkce ří-
zení polohy hladiny lze ovládat jed-
no čerpadlo nebo i dvě či tři čerpadla 
pracující paralelně (obr. 2).

Nepřímé měření průtoku

Funkce nepřímého měření průto-
ku umožňuje stanovit průtok média 

čerpadlem pouhým výpočtem, bez použití 
průtokoměru. Software IPC počítá průtok Q 
buď z nepřímo měřené celkové dopravní výš-
ky čerpadla H (metoda QH), nebo z příkonu 
čerpadla P (metoda QP).

Při použití metody QH, jejíž prin-
cip je znázorněn na obr. 3, je před 
čerpadlem a za ním nainstalováno po 
jednom snímači tlaku (měřené tlaky 
p1 a p2). K výpočtu Q je třeba zadat 
charakteristiku čerpadla dodávanou 
výrobcem (závislost mezi H a Q), 
průměry potrubí na vstupu a výstu-
pu čerpadla a rozdíl údajů snímačů 
tlaku. Výška H se počítá s použitím 
Bernoulliho rovnice, tedy (v je rych-
lost proudění média, p tlak, ρ husto-
ta, g místní tíhové zrychlení, ostat-
ní viz obr. 3)
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Program snímá rozdíl tlaků a s perio-
dou 10 ms opakovaně počítá rychlost média 
a z vypočítané výšky H a zadané charakteris-
tiky čerpadla průtoku následně průtok. Sku-
tečný průtok se stanovuje s použitím zákona 
podobnosti čerpadel podle vztahů (n – otáč-
ky čerpadla)
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Co se týče přesnosti metody QH, resp. 
její implementace v softwaru IPC, byla ex-

Obr. 1. Řízení výšky hladiny v jímce

H

Obr. 2. Řízení polohy hladiny v jímce se třemi paralel-
ními čerpadly (H – snímač polohy hladiny)

Obr. 3. Měření celkové dopravní výšky čerpadla (me-
toda QH)
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perimentálně ověřena na nezávislém praco-
višti na Technické univerzitě v Lappeenran-
ta ve Finsku. Jeden z výsledků experimentu 
je na obr. 4. Odchylka výsledku výpočtu me-
todou QH od údaje etalonového měřidla prů-
toku zjištěná během zkoušek se pohybovala 

od 0 do 9 % při konstantních a od 0 do 3 % 
při proměnných otáčkách čerpadla. Další po-
drobnosti lze nalézt v [1].

Funkce využívající metody QH byla pů-
vodně určena pro úlohy s jedním čerpadlem, 
lze ji však nyní s výhodou použít i v soustavě 
s několika čerpadly pracujícími paralelně.

Je-li použita metoda QP, měří se příkon 
motoru, z něhož software IPC s použitím za-
daného koeficientu účinnosti motoru vypočítá 
příkon čerpadla a dále přes zadanou výkono-
vou charakteristiku čerpadla (závislost P – Q) 
průtok. Skutečný průtok se opět vypočítá na 
základě zákona podobnosti čerpadel
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Obě metody, QH i QP, je možné také kom-
binovat. Pokud jsou u všech čerpadel v dané 
soustavě použity regulované pohony s mě-
niči ABB se softwarem IPC, lze porovnává-
ním vypočítaného průtoku a průtoku měřené-
ho v různých bodech systému snadno zjistit 
nežádoucí úniky.

Současné řízení několika čerpadel

Sofware IPC umožňuje různými způso-
by řídit i spolupráci několika čerpadel na-
pojených do společného výtlačného systému 
s proměnným požadovaným průtokem.

Každé čerpadlo má svůj měnič frekvence. 
Jednotlivé měniče jsou spojeny optickým ka-
belem a pracují v režimu tzv. master/follower. 

Je-li třeba uspokojit větší odběr, spouští se 
postupně další a další čerpadla. Lze nastavit, 
že když pohon s měničem ve funkci master 
dosáhne maxima otáček, přechází tato funk-
ce automaticky na bezprostředně následující 
spouštěné čerpadlo. Pohony s měniči v reži-

mu follower běží buď konstatními 
otáčkami odpovídajícími optimál-
nímu pracovnímu bodu čerpadla, 
nebo stejnými otáčkami jako pohon 
ve funkci master. Takto spolupra-
covat může od dvou do osmi čerpa-
del. Měniče frekvence mohou být 
zapojeny do kruhu nebo do hvězdy. 
Při zapojení do kruhu lze určit reak-
ci při detekci ztráty spojení po op-
tickém kabelu. Při zapojení měničů 
do hvězdy s použitím rozbočova-
cí jednotky NDBU-95 je zajištěna 
plná redundance provozu přísluš-
ných čerpadel.

Software IPC obsahuje také dří-
ve používaný tradiční způsob řízení 
typu PFC (Pump and Fan Control), 

kdy je měničem frekvence řízen pouze motor 
jednoho z čerpadel a motory ostatních čerpa-
del v počtu od dvou do pěti jsou neřízené, při-
pojované stykači k elektrorozvodné síti podle 
požadovaného průtoku.

Řízení priority čerpadel

Systém řízení priority čerpadel nejen opti-
malizuje provoz jednotlivých čerpadel z hle-
diska časového vzhledem k jejich opotřebo-
vání apod. Umožňuje také naprogramovat 
režim, kdy čerpadla s větším výkonem bu-
dou v činnosti při větším požadovaném prů-
toku a menší čerpadla při menším požado-
vaném průtoku. Tím je opět zaručen chod 

čerpadel v optimálním režimu z hlediska je-
jich účinnosti.

Zvýšení tlaku nebo hladiny před 
režimem „usnutí“

Je-li požadováno jen malé průtočné množ-
ství, přecházejí čerpadla do režimu tzv. usnu-
tí. Software IPC umožňuje realizovat těsně 
před přechodem do tohoto režimu časově 
a procentně definovaný přírůstek tlaku nebo 
úrovně hladiny. Tím se prodlužuje doba usnu-
tí, čímž se dosahuje úspory energie. Zároveň 
se zmenší počet rozběhů a také se proplách-
ne potrubí.

Funkce anti-jam

Funkce anti-jam je určena k uvolnění ne-
čistot usazujících se v čerpadle, a tím napo-
máhá preventivní údržbě. Je-li tato funkce 
aktivována, čerpadlo se v předem definova-
ných cyklech začne točit většími otáčkami 
s následujícím zastavením nebo reverzací 
chodu (obr. 5).

Spouštěcím signálem pro tuto funkci je 
volitelně některá z těchto událostí:
– proud motoru překročí stanovenou hodnotu,
– spuštění měniče nebo definované pravidel-

né cykly během jeho chodu,
– aktivace digitálního vstupu měniče např. 

servisním technikem.

Závěr

Nejvýznamnějším přínosem řízení chodu 
čerpadel při použití měničů frekvence jsou 
jistě úspory elektrické energie. V porovnání 
s klasickými způsoby regulace ušetří měniče 
frekvence obecně 20 až 50 % elektrické ener-
gie. Software IPC díky svým funkcím při-
dá úsporu dalších 5 až 20 %. Všechny funk-
ce softwaru IPC uvedené v článku lze navíc 
kombinovat s adaptivním programováním 
měničů ACS 800, takže se lze skutečně ma-
ximálně přiblížit potřebám dané úlohy.
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Obr. 5. Pracovní cyklus čerpadla v režimu 
anti-jam
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Obr. 4. Výpočet metodou QH při konstantních otáčkách 
pohonu




