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řídicí technika a systémy

Poměrně náročnou částí komplexní ob-
novy elektrárny Tušimice II Skupiny ČEZ je 
právě probíhající fáze oživování výrobní tech-
nologie bloků 23 a 24. V praxi to znamená, že 
se dokončují kabeláže a oživují se jednotlivé 
technologické okruhy, což mají na starosti od-
borníci z elektrikářských firem dodávajících 
elektrozařízení a řídicí systémy.

„Jedná se o náročnou fázi komplexní ob-
novy, neboť veškerá nově instalovaná zaříze-
ní, včetně strojovny a kotlů, se musí propo-
jit tak, aby správně fungovala,“ říká k tomu 
Otakar Tuček, ředitel Elektráren Tušimice 
a Prunéřov. Všechny funkce automatizova-
ného systému řízení technologického pro-
cesu (ASŘTP) musí být pro všechny bloky 
zajištěny centrálně z jedné společné dozor-
ny (velínu).

Systémy ASŘTP budou zahrnovat systémy 
řízení, monitorování a vyhodnocování techno-
logického procesu výroby elektrické energie, 
odsíření a pomocných (neblokových) provo-
zů elektrárny Tušimice II, včetně přístrojo-
vého vybavení provozu, regulačních armatur 
se servopohony, kabeláže a kabelových tras. 
„Kromě toho byly v rámci komplexní obno-
vy do ASŘTP zařazeny i elektronická požár-
ní signalizace, kamerový systém pro sledová-
ní technologických zařízení, přístupový sys-
tém do rozvoden, dozoren a místností ASŘTP 
a systém řízení centrální vzduchotechniky,“ 
dodává Otakar Tuček.

Dodavatelé elektrovýbavy a řídicích 
systémů

V rámci komplexní obnovy dodá elektro-
výbavu a řídicí systémy pro bloková zařízení 
firma Siemens. Během první etapy vyměnila 
firma elektrovýbavu energetických výrobních 
bloků 23 a 24 a souvisejících pomocných pro-
vozů. Následně to samé proběhne u bloků 21 
a 22. „Zcela nové distribuované řídicí systé-
my SPPA T3000 firmy Siemens budou řídit 
a monitorovat veškerou technologii výrob-
ních bloků, včetně řízení teplárenského sys-
tému, a rovněž technologii odsiřovacích zaří-
zení,“ poznamenal Otakar Tuček (o systému 
SPPA T3000 blíže viz [Řídicí systém SPPA- 
-T3000 pro energetiku. Automa, 2008, č. 1,  
s. 16−17.], kde jsou i základní informace o pro-
jektu rekonstrukce elektrárny Tušimice II).

Koncern Siemens do elektrárny dodá čty-
ři generátory pro strojovnu, kompletní sys-
témy automatizovaného řízení technologic-
kých procesů a elektrozařízení. Elektroza-
řízení bude přitom řízeno a monitorováno 
systémem SCADA firmy Siemens Spectrum 

Obnova elektrárny Tušimice II je ve fázi 
oživování výrobních bloků �3 a ��

Power CC. Ten bude řídit a moni-
torovat nebloková zařízení: bloko-
vé a společné rozvodny vysokého 
napětí, podružné rozváděče níz-
kého a vysokého napětí a úsekové 
rozváděče nízkého napětí. 

Dodavatelem řídicích systémů 
Damatic XD pro další nebloková 
zařízení je firma Metso. Ty budou 
řídit a monitorovat společná zaří-
zení odsiřovacích jednotek, čer-
pací stanici surové vody, čerpací 
stanici chladicí vody, technologii 
horkovodu, centrální kompresoro-
vu stanici, vnější a vnitřní zauh-
lování, suchou dopravu popílku, 
strusky a energosádrovce, chemic-
kou úpravnu vody a lapače olejo-
vých nečistot. 

Většinu slaboproudých a sil-
noproudých rozvodů pro stavební 
část elektrárny, kam patří kotelna, 
rozvodna velmi vysokého napětí 
či chemická úpravna vody, dodá 
společnost Eltodo EG.

ASŘTP a provozní režimy

Po ukončení komplexní ob-
novy elektrárny Tušimice II bu-
dou výrobní bloky provozovány 
s klouzavým (modifikovaným) tla-
kem páry. Najíždění bloku ze stu-
deného, teplého a horkého stavu 
bude automatické.

„Regulační rozsah výrobního 
bloku bez stabilizace bude mezi 
50 a 104 procenty nominálního 
výkonu. Blok bude splňovat po-
žadavky na primární a sekundár-
ní regulaci podle Kodexu přenoso-
vé soustavy. Emisní limity budou 
dodrženy při takových změnách 
zatížení, které jsou rovněž v sou-
ladu s tímto kodexem. Regulace 
jsou navrženy tak, aby umožňo-
valy maximální možné výkonové 
změny při nepřekročení teplotní-
ho namáhání v nejkritičtější části 
technologického zařízení,“ uvedl 
dále Otakar Tuček.

Systém řízení bude rovněž 
umožňovat snížit nebo zvýšit vý-
kon o 5 % z nominálního výko-
nu během třiceti sekund. Stejně 
tak přechod z jakéhokoliv výkonu 
na ostrovní provoz nebo na vlastní 
spotřebu (max. doba dvě hodiny). 

Obr. 1. Stávající dozorna − v současné době jsou z ní 
obsluhovány bloky 21 a 22 a po najetí do provozu se 
z ní stane provizorní velín pro bloky 23 a 24; jakmile 
skončí celá komplexní obnova, přestěhuje se dozorna 
do nových prostor, řídicí systémy pod velínem ovšem již 
zůstanou na místě a s novým místem budou propojeny 
optickými kabely

Obr. 2. Bloky 23 a 24 jsou nyní pracovištěm elektrikářů 
a automatizačních techniků − příprava kabeláže pro řídicí 
systémy a elektrozařízení

Obr. 3. Zapojují a oživují se také řídicí systémy v rozvádě-
čích v prostoru pod velínem
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komunikační systémy

Řízení v uzavřené smyčce

Z hlediska řízení v uzavřené smyčce bude 
systém schopen řídit celý blok jako integrál-
ní jednotku ve stabilních provozních stavech 
i ve stavech přechodných. V praxi to zname-
ná, že bude moci řídit změny na kotli, turbí-

ně a ostatních zařízeních bloku v závislosti na 
požadovaných změnách jeho výkonu.

„Systém bude schopen realizovat poža-
davky na dostatečně citlivé, rychlé a lineární 
chování primární regulace, kdy regulovanou 
veličinou je frekvence v síti nebo otáčky tur-
bíny a akční veličinou je výkon na svorkách 

generátoru. Současně musí systém zabezpe-
čovat též funkci rychlé sekundární regulace,“ 
uzavírá Otakar Tuček, ředitel Elektráren Tu-
šimice a Prunéřov. 

 
Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ 

pro severní Čechy

jících na bázi Ethernetu, jak je zřejmé z obr. 1. 
A podobně jako dříve byl v mnoha zařízeních 
Modbus/ASCII/RTU alternativou k proprietár-
nímu znakovému protokolu, i dnes vybavuje 
mnoho výrobců průmyslové řídicí techniky 
svá zařízení připojitelná na Ethernet možnos-
tí alternativní komunikace s využitím proto-
kolu Modbus/TCP.

Značná podobnost relační vrstvy přímo vy-
bízí k propojení sítí s protokolem Modbus/ 
/ASCII/RTU a Modbus/TCP. Takové propoje-
ní otevírá cestu k mnoha zajímavým řešením. 
Například rychlá rozlehlá ethernetová síť, třeba  
i redundantní, může být využita jako páteř, z níž 
vycházejí větve linky Modbus/ASCI/RTU.

Sítě lze s protokolem Modbus/TCP a pro-
tokolem Modbus/ASCII/RTU propojit ko-
munikační bránou (gateway). Společnost 
Advantech dodává již několik let takovou 
komunikační bránu v řadě výrobků ADAM-
45xx: brána ADAM-4572 umožňuje připojit 

k jednotce master Mod-
bus/TCP jednotky slave 
Modbus/ASCII/RTU. 

Novinkou jsou nyní 
komunikační brány Mod-
bus v řadě EKI. Komu-
nikační brána je vestavě-
na do jednoho pouzdra 
s ethernetovým přepína-
čem (switch). Na rozdíl 
od ADAM-4572 může být 
navíc nadřízená jednotka 
(master) i na straně Mod-
bus/ASCI/RTU – komuni-
kační brána je tedy obou-
stranně transparentní.

EKI-1221 (obr. 2) je 
komunikační brána s jed-
ním sériovým rozhraním 
pro Modbus/ASCII/RTU 
integrovaná s etherneto-
vým přepínačem (switch) 
se dvěma porty Ether-
net pro Modbus/TCP. 

EKI-1222 má dvě sériová rozhraní a dva 
porty pro Ethernet.

Komunikační brány Modbus řady EKI 
výborně doplňují sortiment jednotek vzdá-

Jak na Modbus?

Protokol Modbus byl poprvé představen 
v roce 1979 firmou Modicon (nyní jedna ze 
značek koncernu Schneider Electric). Byl to 
jeden z prvních komunikačních protokolů ur-
čených pro výměnu dat mezi 
nadřízenou jednotkou (master) a 
podřízenými jednotkami (slave) 
v distribuovaných systémech říze-
ní a sběru dat; byl již navržen jako 
nezávislý na fyzické vrstvě a pra-
coval na bázi výměny zpráv s de-
finovaným formátem v síťovém 
prostředí – lze jej tedy považovat 
za protokol třetí až páté vrstvy 
modelu ISO/OSI. V dolních dvou 
vrstvách se využívala sériová ko-
munikace po RS-232 nebo RS- 
-485 (Modbus/ASCII/RTU). 

Modbus se velmi rychle stal 
široce rozšířeným protokolem. 
Ne proto, že ho prosazovala sku-

pina výrobců a standardizační organizace, ale 
proto, že byl jednoduchý, průhledný a snadno 
implementovatelný. Přežil i příchod Ethernetu. 
Po nástupu Ethernetu a protokolu IP byl Mod-
bus transformován do protokolu relační vrstvy 

pod označením Modbus/TCP. Využívá výhody 
standardních nižších vrstev a zachovává jedno-
duchost, průhlednost komunikace na vrstvě re-
lační a prezentační. Navíc přináší některá další 

vylepšení, např. simultánní komunikaci v mó-
du multimaster. Díky těmto výhodám se Mod-
bus/TCP svým podílem na trhu řídicí techni-
ky drží v čele průmyslových protokolů pracu-

Obr. 2. Komunikační brána (gateway) Mod-
bus typu EKI-1222

Obr. 1. Zastoupení protokolů pracujících na bázi Ethernetu 
na trhu řídicí techniky (zdroj: ARC Advisory Group)
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Obr. 3. Příklad využití komunikační brány EKI-1222
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