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BorsodChem MCHZ, s. r. o., v Ostravě 
patří do trojice výrobních závodů skupiny 
BorsodChem ve střední Evropě. Firma vy-
rábí suroviny, které nalézají uplatnění u vý-
robců polyuretanových, pryžových, farma-
ceutických, zemědělských a potravinářských 
výrobků. Mezi nejvýznamnější zde vyráběné 
základní chemické látky patří anilin, cyklo-
hexylamin, dicyklohexylamin a dietyloxalát.

V letošním roce byly ve firmě BorsodChem 
MCHZ vyměněny dva servery a 22 operátor-
ských a manažerských stanic řídicího systému 
energetiky. Současně s výměnou dosluhující-
ho hardwarového vybavení byla nahrazena pů-
vodní aplikace vizualizačního softwaru, která 
byla vytvořena v Citect 5.50, aplikací vytvo-
řenou v nejnovější verzi CitectSCADA 7. 40. 
Důležitou součástí obnovy bylo zvýšení za-
bezpečení systému SCADA.

Vizualizační program CitectSCADA je ve 
výrobním závodě BorsodChem MCHZ po-
užíván v operátorských pracovištích mnoha 
provozů. Byl vybrán pro svou širokou modi-
fikovatelnost a spolehlivost. Systém SCADA 
se zde většinou skládá z dvojice vzájemně re-
dundantních serverů a příslušného počtu kli-
entských stanic. Takto jsou vytvořena operá-
torská pracoviště výroby anilinu, nitrobenze-
nu, kyseliny dusičné a další.

Řídicí systém energetiky

Významnou částí automatického systému 
řízení výroby je řídicí systém energetiky. Pro-
voz energetika zahrnuje technologická zaří-
zení říční vodárny, úpravny demineralizova-

né vody, biologické čistírny odpadních vod, 
rozvodu zemního plynu, výroby a rozvodu 
páry a rozvodu elektrické energie. Systém 
SCADA operátorské úrovně je nainstalován 
ve čtyřech velínech a v centrálním dispečin-
ku. Všichni uživatelé a operátoři mají nasta-
veno, která oblast technologických zařízení 
jim bude zobrazena, jsou určena jejich práva 
k ovládání technologických zařízení a je sta-

noveno, ke kterým historickým datům mají 
jednotliví zaměstnanci přístup. Selektivitu 
vizualizace pro jednotlivé velíny umožňu-
jí standardní funkce systému CitectSCADA. 
Výhodou této struktury aplikace je zachování 
celistvosti a možnosti přístupu k řízení veške-
rých technologických zařízení a ke všem his-
torickým datům z kterékoliv klientské stanice.

Struktura systému SCADA

Hardware systému SCADA řídicího systé-
mu energetiky se skládá z dvojice vzájemně 
redundantních serverů HP ProLiant. Redun-
dance serverů je nakonfigurována pro všech-
ny části systému SCADA, tj. pro komunikač-
ní IO servery a alarmové, reportní a trendové 
servery. Redundance serverů zvyšuje dostup-
nost při poruše jednoho z nich. Servery jsou 
s ohledem na zabezpečení z hlediska napáje-
ní elektrickou energií a připojení do komuni-
kační sítě fyzicky umístěny na různých mís-
tech výrobního závodu.

K těmto serverům jsou připojeny klientské 
stanice dvojího druhu. Jsou to jednak operá-
torské stanice (PC s procesory Intel i5), kte-
ré umožňují plné ovládání technologických 

zařízení a jsou instalovány ve velínech jed-
notlivých provozů, jednak manažerské stani-
ce, které neumožňují ovládání technologic-
kých zařízení a slouží vedoucím pracovníkům 
a technologům ke kontrole aktuálního stavu 
zařízení a k získávání archivovaných dat a bi-
lancí. V provozu operátorům usnadňují práci 
dvě mobilní operátorské stanice, které jsou 
provozovány na tabletech s operačním sys-
témem MS Windows 8.1 Pro.

Řízení a monitorování jednotlivých ener-
getických provozů zajišťuje celkem 25 ří-
dicích systémů. Řídicí systémy komuniku-
jí s nadřazeným systémem SCADA po síti 
Ethernet. Aplikace vytvořená v CitectSCADA 
získává data z připojených řídicích systémů 
prostřednictvím integrovaného komunikač-
ního protokolu.

Nastavení práv a archivace

Aplikace vizualizace řídicího systému 
energetiky je využívána operátory k monito-
rování všech měřicích okruhů, zařízení a akč-
ních členů jednotlivých technologických cel-
ků. Mají-li k tomu operátoři dostatečná uži-
vatelská práva, mohou ovládat veškeré akční 
členy a zadávat parametry řízení a regula-
ce. Operátoři v jednotlivých velínech větši-
nou využívají řízení technologických zaří-
zení v automatickém režimu, ale aplikace je 
připravena i na situace, kdy je nutné zařízení 
provozovat v ručním režimu na dálku.

Pro archivaci dat využívá systém SCADA 
řídicího systému energetiky kromě alarmové-
ho, trendového a reportního systému integro-
vaného přímo v aplikaci ještě další databázo-
vý nástroj: v obou serverech jsou nainstalo-
vány a spuštěny databázové SQL servery, do 
jejichž databází se ukládají jednak všechny 
alarmy a události, které vyhodnotí alarmový 
server, jednak veškeré povely, změny parame-
trů a zásahy operátorů. Dále jsou do databází 
SQL přenášena bilanční data o provozu za-
řízení, měření a spotřebách. Tyto údaje jsou 
ukládány pro potřeby vedoucích pracovníků 
a pracovníků ekonomie provozu.

Zabezpečení systému

Pro centrální správu uživatelských účtů 
a zabezpečení operátorských stanic je součás-
tí sítě LAN systému SCADA zálohovaný do-
ménový řadič. Jsou v něm definovány skupiny 
uživatelů s různou úrovní přístupu a s různý-
mi pravidly pro doménové účty (administrá-
tor, operátor, manažer). Každá stanice, která je 
připojena do domény, přebírá nakonfigurova-

Obnova řídicího systému energetiky  
ve společnosti BorsodChem MCHZ

Obr. 1. Příklad vizualizace – redukční stanice páry
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ná skupinová bezpečnostní pravidla domény, 
ať už jde o nastavení firewallu, platnost hesel, 
sdílení adresářů, nastavení a uzamčení spoři-
če obrazovky nebo přístup k USB atd. Navíc 
je stanice nakonfigurována tak, že je operáto-
rům zakázán neoprávněný přístup do operač-
ního systému a používání jeho programového 
vybavení. Stanice systému SCADA jsou chrá-
něny antivirovým programem.

Distribuce v podnikové síti

V současné době je aplikace vizualizace 
řídicího systému energetiky distribuována do 

podnikové sítě prostřednictvím webové služ-
by. K zabezpečenému propojení mezi podni-
kovým intranetem a průmyslovou sítí systé-
mu SCADA je využit firewall s nastavenou 
sadou pravidel.

Závěr

Obnovený řídicí systém energetiky v pod-
niku BorsodChem MCHZ je vytvořen z nej-
novějších hardwarových komponent a po-
užívá aktuální programové vybavení. Tím je 
zaručena maximální doba technické podpory 
s ohledem na operační systém, ale také vy-

užití nejnovějších prvků zabezpečení a ochra-
ny proti kybernetickým útokům. Aplikace vi-
zualizace s využitím softwaru CitectSCADA 
byla doplněna a rozšířena o nové možnosti, 
nástroje a prvky, které obsluze zjednodušu-
jí práci a správcům systému umožňují lepší 
diagnostiku.

Bližší informace o použitém systému Ci-
tectSCADA v.7.40 si mohou zájemci vyžádat 
u firmy SCADA Servis nebo je najdou na je-
jích webových stránkách www.scadaservis.cz.

Aleš Riedel, 
SCADA Servis, s. r. o.

OMV Gas GmbH provozuje v Rakousku 
síť vysokotlakých plynovodů v délce přesahu-
jící 2 000 km, která v současnosti transportuje 
89 miliard metrů krychlových plynu za rok. 
Hlavní importní předávací stanice Baumgar-

Produktovody pod kompletním dohledem

ten v Dolním Rakousku je nejdůležitější pře-
dávací stanicí ve střední Evropě a teče přes ni 
více než třetina ruského plynu dopravované-
ho do západní Evropy. Další předávací stanice 
podél plynovodu zajišťují naplnění potřeb lo-
kálních koncových distributorů. Většina plynu 
pro Rakousko je importována z Ruska, nic-
méně Rakousko je schopno zajistit 20 % své 
potřeby z lokálních zdrojů, které se nacházejí 
v Dolním Rakousku v okolí Vídně.

Předávací stanice Gänsendorf

V Gänsendorfu je jedna z největších ra-
kouských předávacích stanic mezi OMV Gas 
a lokálním distributorem, společností EVN. 
Plyn vstupuje do předávací stanice dvěma ne-
závislými transportními potrubími, aby do-
dávka plynu nebyla ohrožena ani při výpadku 
jednoho z nich. Po vstupu do předávací sta-
nice je plyn pomocí separačních filtrů vyčiš-
těn od veškerých pevných a kapalných částic, 
které se do něj mohly při dopravě dostat. To 
je nutné, aby nečistoty neohrozily citlivá mě-
řicí zařízení. Z předávací stanice plyn prou-
dí do plynovodu EVN Süd, patřící dolnora-
kouské distribuční společnosti EVN. Podle 
požadavku na množství a čas dodávek sys-
tém B&R automaticky reguluje průtok plynu 
a měří dodaný objem. Aby bylo možné pro 
fakturační účely objem plynu přepočítat na 
předanou energii, je zde instalováno také za-

řízení měřící kvalitu plynu, z jehož údajů lze 
určit měrný energetický obsah plynu.

Redundantní struktura systému

Velká část systému má plně redundantní 
strukturu: od dvojitého napájení až po zdvo-
jené řídicí servery Automation PC od B&R 
v režimu tzv. horké zálohy (hot standby). 
V předávací stanici v Gänsendorfu je jako 
řídicí systém použit System 2005 doplně-
ný moduly SafeLogic a SafeIO z řady X20 
(obr. 1). Ačkoliv jde o komponenty několika 
různých generací, není díky plné kompati-
bilitě hardwaru, využití standardní sběrnice 
Ethernet Powerlink a programovacího pro-
středí systému Aprol jejich vzájemná integra-
ce vůbec žádný problém. V jižním Rakous-

Přírodní plyn je fosilní zdroj energie nejšetrnější k životnímu prostředí, který lze pou-
žívat téměř přímo, s minimálním zpracováním. Plyn je k dispozici ve velkém množství 
a má mnoho způsobů použití, mnohdy s velkou účinností. Mimo klasické použití v do-
mácnostech, jako např. k vaření, ohřevu vody a topení, má plyn stále větší podíl využití 
i jako zdroj elektřiny. V Rakousku je plyn transportován výhradně podzemními plyno-
vody. Na cestě ke koncovému spotřebiteli proudí přes několik předávacích stanic. Jedna 
z nich je mezi OMV Gas a EVN v dolnorakouském Gänserndorfu. Zde použitý procesní 
řídicí systém B&R APROL umožňuje plně autonomní provoz se správou na dálku z cen-
trály společnosti OMV Gas ve Vídni.

Obr. 1. Implementace systému Aprol v předá-
vací stanici obsahuje dva redundantní servery 
Automation  PC  a  pro  řízení  je  použit  B&R 
System  2005  doplněný  moduly  SafeLogic 
a SafeIO z řady X20

Obr.  2.  Decentralizovaná  instalace  modulů 
SafeIO X20 (vlevo dole) blízko zdrojům bez-
pečnostních  signálů  výrazně  zjednodušuje 
kabeláž


