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Proces neutralizace 

Proces neutralizace odpadních vod je roz-
dělen do tří funkčních částí – příjem odpadní 
vody, zpracování odpadní vody a filtrace pev-
ných částí (obr. 1). Na příjmu do jednotky ne-
utralizace odpadních vod je kyselá odpadní 
voda svážena autocisternami. Obsluha nej-
prve zvolí pomocí flexibilní hadice příslušný 
zásobník odpadu (5% kyselá voda, 15% kyse-

lý elektrolyt nebo 15% až 20% kyselina síro-
vá). Řídicí systém hlídá pomocí hladinoměrů 
v zásobnících odpadů maximální povolenou 
výšku hladiny. Obsluha má přehled o množ-
ství stočeného odpadu prostřednictvím fak-
turačního měření průtoku.

Odpadní voda je dále zpracovávána v neut-
ralizačních jímkách, kam je dopravována čer-
padly. Zde je přidáním vápenného mléka neut-
ralizována. Vápenné mléko je dávkováno v zá-
vislosti na úrovni kontinuálně měřené hodnoty 
pH odpadní vody. V neutralizačních jímkách 
je také aerována odpadní voda. Vzduch je do 
jímek vháněn kompresory a intenzita aerace 
je regulována elektricky ovládaným ventilem. 

Zneutralizovaná voda je z jímek přes uza-
vírací armatury přečerpávána do poslední-

Řízení neutralizace kyselých odpadních vod

ho technologického bloku. V kalolisech jsou 
oddělovány pevné části, které jsou v kontej-
nerech odváženy. Zneutralizovaná voda bez 
pevných částí je používána pro čisticí účely. 

Řídicí systém 

Řídicí systém neutralizace je založen na 
systémové platformě ControlCare s vizua-
lizačním systémem P View od společnosti 

Endress+Hauser a na sběrnici Profibus-DP/ 
/PA pro připojení měřicích přístrojů. Výrobci 
čerpadel a ventilů zpravidla tuto sběrnici jako 
standard nenabízejí, a tyto jednotky jsou pro-
to připojeny přímo do řídicího PLC přes di-
gitální vstupy a výstupy a analogové vstupy. 

V návrhu bylo zvažováno několik řešení 
propojení měřicích přístrojů – kromě realizo-
vané sběrnice Profibus zejména nejběžnější 
proudové smyčky. Komunikace po sběrnici 
Profibus však oproti proudovým smyčkám 
nabízí podstatnou úsporu rozvodných kabe-
lů, jednodušší uvedení do provozu a správu 
celého systému. 

U přístrojů s proudovou smyčkou a di-
gitálním protokolem HART je nutné vždy 
každý přístroj zvlášť otevřít, rozpojit, načíst 

aktuální konfiguraci, nastavit nové paramet-
ry, zpátky poslat celou konfiguraci do přístro-
je, připojit přístroj k technologickému zaříze-
ní a zakrytovat jej. To je i vzhledem k malé 
rychlosti protokolu HART zdlouhavý, a pro-
to nákladný proces. 

Při použití sběrnice Profibus lze všech-
ny přístroje nastavit snadno a rychle z jed-
noho místa. Dále je možné i během provozu 
číst z přístrojů nejen jejich jeden standardní 
výstup, ale i vedlejší měřené veličiny (např. 
teplotu při měření průtoku), statistické údaje 
(např. dobu provozu) a aktuální stav přístro-
je (např. poruchu a typ problému). 

S ohledem na proudovou spotřebu všech 
připojených měřicích přístrojů na sběrnici 
byla navržena topologie Profibus-PA pouze 
s jedním segmentem. Sběrnice Profibus-PA je 
koncipována tak, aby vyhověla požadavkům 
na jiskrovou bezpečnost a zároveň umožňova-
la přístroje napájet přímo ze sběrnice.

Řízení neutralizace

Naměřené hodnoty výšky hladin, pH, tep-
lot, průtoků, vodivosti a tlaků jsou po sběrnici 
Profibus-PA přivedeny do rozváděče (obr. 2), 
kde jsou vazebním členem převedeny na sběr-

nici Profibus-DP a zavedeny do řídicího sys-
tému. K řízení jsou použity PLC od společ-
nosti Endress+Hauser s moduly analogových 
a digitálních vstupů a výstupů a modulem 
Profibus-DP. 

Celá jednotka je ovládána z PC připojeného 
k PLC sběrnicí Ethernet. K ovládání i zobrazo-
vání dat je využita grafická softwarová aplika-
ce vytvořená ve vývojovém prostředí P View 
od společnosti Endress+Hauser (obr. 3). V pře-
hledném blokovém schématu s graficky zobra-
zenými měřicími místy jsou uvedeny aktuálně 

Obr. 2. Rozváděč 

Před dvěma lety realizovala společnost Endress+Hauser projekt řízení automatického 
provozu jednotky neutralizace odpadních vod. Celý projekt byl od návrhu až po jeho 
realizaci a uvedení do provozu dokončen během šesti měsíců a jednotka již druhým ro-
kem bezproblémově funguje.

Obr. 1. Zjednodušené blokové schéma jednotky neutralizace odpadních vod 
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Obr. 3. Vizualizace a ovládání na PC

naměřené hodnoty a odsud jsou také ovládá-
na jednotlivá čerpadla a ventily. Komunikace 
s měřicími přístroji je zprostředkována ovlada-
či programu FieldCare přes řídicí OPC server 
společnosti Endress+Hauser. Monitorovat celý 
systém je možné také vzdáleně přes intranet 
nebo internet.

Závěr

Projekt názorně dokládá možnosti a výho-
dy využití sběrnice Profibus v průmyslové pra-
xi, a byl proto uveden jako referenční projekt 
v minulém vydání časopisu Profinews (srpen 
2009), jejž vydává mezinárodní asociace Pro-
fibus and Profinet International. Společnost 
Endress+Hauser Czech je jedním z členů sdru-
žení Profibus CZ, které je jako národní sdruže-
ní členem této mezinárodní asociace.

David Slepička, 
Endress+Hauser Czech s. r. o.

Spolehlivá detekce polohy osob a objektů
Jak lépe zajistit ochranu záchranářů pra-

cujících v místě katastrofy nebo efektivněji 
vyhledávat oběti pod lavinou? Výzkumníci 
z Fraunhoferova ústavu pro výrobní systémy 
a konstrukční techniku IPK v Berlíně (SRN) 
pracují na lokalizačním systému kombinují-
cím satelitní určení polohy s pozemními ná-
stroji a systémy senzorů, např. detektorů jedo-
vatých plynů. Nový systém umožňuje zlepšit 
koordinaci profesionálních záchranářů pracu-
jících na místě katastrofy a současně jim za-
jistit lepší ochranu. 

Záchranářům a požárníkům zasahujícím 
např. v místě průmyslové havárie hrozí množ-
ství rizik: nebezpečné plyny, zablokované 
únikové cesty, možnost zřícení konstrukcí bu-
dov. Ať jde o rozsáhlou katastrofu, nebo roz-
sahem menší nehodu, vždy jsou zde dva úko-
ly: nedovolit zbytečné ohrožení záchranářů 
a najít pokud možno všechny osoby pohřbe-
né pod troskami. Velitelé zásahů musí přesně 
vědět, kde se jejich týmy nacházejí a co jim 
tam hrozí. Výbornou pomůckou pro ně mo-
hou být moderní lokalizační systémy. Před-
stavují výkonný nástroj pro plánování opti-
málního postupu záchranných prací, zvláště 
zasahuje-li na místě více záchranných týmů. 

Neefektivní řízení záchranných prací, ne-
dostatečná komunikace a špatná koordina-
ce vedou ke zpožďování záchranných prací, 
přičemž čas je zde mnohdy kritickým fak-
torem. Proto je snaha vybavit záchranáře 
dokonalým systémem zjišťování jejich po-
zice, tzv. GNSS, Global Navigation Satel-
lite System, který kromě amerického systé-
mu GPS zahrnuje i evropský systém Gali-
leo a ruský Glonass. Vědci z Fraunhoferova 
ústavu založili laboratoř zkoumající techni-

ku pro GNSS, určenou nejen pro záchraná-
ře, ale např. i pro logistiku a dopravu zbo-
ží. Základem je systém Galieo, který není, 
na rozdíl od GPS, podřízen vojenským úče-
lům. Bez vojenského dohledu je snazší im-

plementovat do něj speciální služby určené 
pro civilní použití. Jde např. o služby „najdi 
a zachraň“ nebo „bezpečnost života“. Cílem 
je lokalizovat osoby nebo zboží i ve ztíže-
ných podmínkách. 

Na práci laboratoře se podílí devět in-
stitutů Fraunhoferova ústavu a Fraunhofe-
rovy aliance pro dopravu a provoz. Vědci 
se soustřeďují na pět základním oblastí po-
užití: cestovní asistenční služby, logistiku, 
ochranu životního prostředí (např. monito-
rování emisí), výstavbu infrastruktury a za-
bezpečení osob a objektů. Vedoucí projektu, 

Werner Schönewolf z Fraunhoferova ústa-
vu IPK, k tomu řekl: „Když analyzujeme 
rozdílné cílové skupiny, logistiku, cestov-
ní informace, dohled nad životním prostře-
dím nebo bezpečnostní služby, záhy se stává 

zjevným, že z hlediska archi-
tektury systémů jde o podob-
né úlohy. Naším cílem je na-
bídnout univerzální, servisně 
orientovanou softwarovou ar-
chitekturu, která je základem 
pro návrh konfigurovatelných 
aplikačních profilů.“

Vezměme si jako příklad 
cestovní informace. Jestli-
že cestující přijede na nádra-
ží, kde má přestupovat, jeho 
PDA nebo mobilní telefon mu 
podá aktuální zprávu, z které-
ho nástupiště a kdy mu odjíždí 
návazný spoj a kudy se k němu 
dostane, a to automaticky, aniž 
by musel své koncové zaříze-
ní jakkoliv programovat. Je to 
výsledek rozpoznávání kontex-

tu: v zařízení se propojí údaje z jízdního řádu 
s údaji o poloze cestujícího a aktuálními in-
formacemi o jízdě přípojného vlaku a cestují-
cí je bezpečně naveden na správné nástupiště, 
přestože nádražní budova připomíná labyrint. 
V případě záchranářů při průmyslové havá-
rii se místo údajů o jízdách vlaků do zařízení 
propojí hodnoty ze snímačů toxických plynů, 
jinak je funkce v podstatě stejná. 

[Fraunhofer Institute for Production 
Systems and Design Technology, Berlin.]

(Bk)

Obr. 1. Lokalizační přístroj využívající GNSS usnadní záchra-
nářům orientaci v místě zásahu


