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centrálního systému SCADA. Pro připoje-
ní provozních přístrojů se používá rozsáh-
lá síť optických kabelů umístěných paralel-
ně s potrubím. 

Monitorovací systémy využívají přístro-
je rozmístěné podél potrubí, které umožňují 
sledovat korozi a detekovat poškození potru-
bí cizí osobou, úniky nebo tepelné anomálie. 
K zajištění těchto funkcí je nutné realizovat:
– sběr dat v reálném čase na rozsáhlém úze-

mí,
– bezdrátovou komunikační síť mezi připo-

jenými přístroji,
– komunikační síť s velkou šířkou pásma pro 

přenos videosnímků v reálném čase na vel-
ké vzdálenosti.
Použitá zařízení musí splňovat bezpeč-

nostní standardy, musí mít velký rozsah pro-
vozních teplot a musí být schválena pro pro-
středí s nebezpečím výbuchu. 

Produkty Moxa pro spolehlivé a cenově 
efektivní sledování potrubních systémů

Úspěchy a bohaté zkušenosti se spolehli-
vými řídicími systémy založenými na ether-

netové komunikaci pomohly společnosti 
Moxa stát se jedničkou v oboru distribuova-
ných systémů pro sběr dat využívajících stan-
dard OPC. Tradiční standard OPC byl mno-
ho let využíván k zajištění spolupráce mezi 
ethernetovými zařízeními pro sběr dat a sys-
témy SCADA, nicméně existuje několik ome-
zujících faktorů, které hodně integrátorů sys-
témů od použití OPC odrazuje. Nové aktivní 
OPC servery s „push“ architekturou některá 
z těchto omezení odstraňují.

OPC je v podstatě tzv. middleware, který 
poskytuje služby mezi softwarem SCADA 
a hardwarovými zařízeními. Je to otevřený 
standard – výrobci hardwaru nemusí podpo-
rovat různé protokoly pro SCADA a konco-
vý uživatel může použít jakýkoliv software 
s OPC klientem. 

Moxa nabízí se svými produkty řady 
ioLogik jako freeware aktivní OPC server, 
který na rozdíl od tradičního pasivního dota-
zování využívá zasílání zpráv a alarmů na zá-
kladě událostí nebo v přednastavených časech. 
Aktiv ní OPC server, používající velmi podob-
ný princip jako DNP3 (obr. 1), lze jednoduše 
začlenit do libovolného monitorovacího systé-

mu. Těžkopádné a zdlouhavé vytváření a kon-
figurování proměnných eliminuje funkce pro 
jejich automatické generování: k vytvoření 
všech proměnných aktivně aktualizovaných 
v centrální monitorovací stanici stačí něko-
lik kliknutí. Na rozdíl od DNP3 může aktivní 
OPC server pracovat s privátními dynamicky 
přidělovanými IP adresami a může prostřed-
nictvím systému SCADA získávat nebo měnit 
stavy I/O ve vzdálených stanicích. 

Další součástí nabídky firmy Moxa pro 
sledování potrubních systémů jsou jednotky 
RTU řady ioLogik W5300, komunikující pro-
střednictvím sítí mobilních telefonů. Obsahu-
jí záznamník dat, mobilní směrovač (router) 
a logické funkce pro lokální řízení. Šetří tak 
peníze a prostor, ale také usnadňují údržbu 
a řešení případných problémů. 

Dodavatelem aktivního OPC serveru a 
jednotek RTU od firmy Moxa, stejně jako 
dalších zařízení pro průmyslovou komu-
nikaci od této firmy, je společnost ELVAC 
IPC. Podrobnější informace je také mož-
né získat na internetových stránkách  
www.moxa.cz.

(ELVAC IPC, s. r. o.)

Celý projekt modernizace ethylenové jed-
notky (obr. 1) nesl název Využití potenciálu 
APC (Advanced Process Control – pokročilé 
řízení procesů). V jeho rámci bylo zapotře-
bí zajistit spolehlivé kvalitativní měření slo-
žení plynných látek při použití chromatogra-
fů tak, aby na základě takto získávaných dat 
bylo možné rychleji a precizněji zasahovat 

Přesnější a včasnější data z ethylenové jednotky

do výrobního procesu, a tím zlepšit celkový 
výkon ethylenové jednotky.

Ethylenová jednotka v Litvínově obsahu-
je celkem deset pyrolýzních pecí, které zpra-
covávají suroviny plynné (LPG, ethan a pro-
pan) i kapalné (HCVD – hydrokrakovaný 
vakuový destilát, primární benzin a ve velmi 
omezeném množství i naftu). V principu jde 

o termické, nekatalytické štěpení 
za přítomnosti vodní páry, jehož 
hlavními produkty jsou ethylen, 
propylen, frakce C4 a benzen.

Úsek pyrolýzních pecí je 
energeticky nejnáročnější

Projekt Využití potenciálu 
APC zasáhl hned několik tech-
nologických uzlů. První z nich, 
úsek pyrolýzních pecí, je z celé 
ethylenové jednotky jednoznačně 
energeticky nejnáročnější. Kvali-
ta řízení zde má okamžitý dopad 

jak na spotřebu topného plynu, tak na složení 
produkovaného pyroplynu (vystupující plyn-
ná reakční směs obsahující vodík a uhlovo-
díky od methanu až po těžké olejové podíly, 
přičemž asi dvě třetiny této směsi tvoří uhlo-
vodíky C1 až C4).

„Pro optimální řízení spalovacího procesu 
je nutné mít neustále k dispozici informace 
o složení spalin. Zejména je nezbytné znát co 
nejpřesněji obsah kyslíku a oxidu uhelnaté-
ho – nejekonomičtějšího provozu lze dosáh-
nout právě na hranici zadušení, která je indi-
kována skokovým nárůstem obsahu CO ve 

Unipetrol RPA, s. r. o., je přední český zpracovatel v oboru rafinerských, petrochemických 
a agrochemických surovin. Mezi petrochemické produkty, které opouštějí bránu litvínov-
ského výrobního závodu této společnosti, patří polyethylen a polypropylen. Důležitou 
součástí zařízení pro výrobu těchto polymerů je ethylenová jednotka. Ta prošla v letech 
2008 až 2010 modernizací, jejímž cílem bylo zpřesnit analytická data z jednotlivých pro-
cesů, zrychlit jejich získávání, a zvýšit tak výkonnost provozu. Zakázku zrealizovala firma 
Elmep, s. r. o., za podpory společnosti Siemens.

Obr. 1. Ethylenová jednotka ve výrobním závodě společ-
nosti Unipetrol RPA v Litvínově

Obr. 2. Chromatograf Maxum 
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dovaných veličin a následně také lepší vy-
užití nadřazeného řídicího systému. Nový 
způsob je použit jak na ethylenové, tak na 
propylenové koloně, tedy na aparátech urče-
ných k separaci zmíněných produktů,“ kon-
statuje Ing. Mráz.

Nové chromatografy značky Siemens

Společnost Elmep, která uvedenou zakáz-
ku realizovala, vsadila v oblasti měřicí tech-
niky na značku Siemens. Deset dosavadních 
provozních plynových chromatografů kon-
kurenčního výrobce tak nahradily přístro-
je Siemens Maxum umístěné v již existují-
cích analyzátorových domcích na současných 
montážních rámech (obr. 2). Pro minimaliza-
ci rizika úniku hořlavých látek uvnitř domku 
byly zároveň vyměněny také dosavadní sys-
témy pro úpravu vzorků, nově umístěné vně 
analyzátorových domků. „Pro potřeby nové 
technologie jsme zvětšili počet komponent 
sledovaných při analýze a využíváme obě 
analyzační komory souběžně,“ vysvětluje jed-
natel firmy Elmep Stanislav Stránský. „Každá 
komora slouží jako samostatný chromatograf, 
čímž se odstraňuje nutnost přepínání proudů, 

a četnost analýz se tak zdvojnásobuje. Rych-
lejší odezva umožňuje efektivněji řídit pro-
voz výrobní jednotky.“

Další změnou oproti původnímu stavu je 
instalace nového chromatografu pro analýzu 
obsahu kyslíku, CO a CO2 v pyroplynu vy-
stupujícím z pyrolýzních pecí.

Řešení obtížných úloh
Zvláštní pozornost si zaslouží i nové ře-

šení systému pro úpravu vzorků (obr. 3). Zde 
bylo nutné zajistit v určitých fázích technolo-
gického procesu bezpečný automatický pro-
plach vzorkovací tratě a analyzační tratě du-
síkem. Tentýž analyzátor je totiž využíván 
střídavě při dvou různých technologických 
procesech k analýze jednak pyroplynu a jed-
nak spalin s podílem až 20 % kyslíku vzni-
kajících při odkoksovávání pyrolýzního re-

spalinách. Při modernizaci byl desetinásob-
ně zvětšen měřicí rozsah aparatury pro mě-
ření koncentrace CO – z 0 až 100 na součas-
ných 0 až 1 000 ppm – a dále přibylo měření 
obsahu oxidů dusíku,“ říká Ing. Otakar Mráz, 
technolog společnosti Unipetrol.

Současné kontinuální sledování složení 
produkovaného pyroplynu umožňuje pružně 
reagovat na změny složení vstupní suroviny 
a současně do jisté míry eliminovat odchyl-
ky při měření teplot na výstupu z pyrolýz-
ních reaktorů. Zatímco původní uspořádání 
(jeden analyzátor společný pro dvě pyrolýz-
ní pece) dodávalo data s mnohem nižší frek-
vencí, nové analyzátory poskytují výsledky 
každé tři minuty a navíc lze při jejich použití 

vyhodnocovat i průběh odkoksovacího proce-
su, neboť přibyla možnost sledovat obsah CO, 
CO2 a O2 na výstupu z pyrolýzního reaktoru.

Potřeba mimořádně přesného měření

Dalším dotčeným úsekem byl úsek hydro-
genace frakce C2, kde je sledována kvalita 
vstupních i výstupních proudů acetylenové-
ho reaktoru (jde o dvouložový reaktor urče-
ný k hydrogenaci acetylenu na ethylen). Ten-
to úsek je mimořádně náročný, co se týče 
přesnosti měření obsahu acetylenu v nástři-
ku i v produktu. Velkým přínosem zde je za-
vedení měření obsahu zbytkového vodíku za 
prvním i druhým ložem. 

Třetím úsekem, který byl vybaven no-
vým měřicím zařízením, je úsek čištění vo-
díku, označovaný jako PSA (Pressure Swing 
Adsorption), kde se proud vodíku čistí ad-
sorpcí CO a CH4 ve čtyřech ložích za střídá-
ní tlaků. Doplňkové měření obsahu methanu 
ve výstupním proudu umožňuje velmi dob-
ře korigovat dobu provozu jednotlivých loží 
(v původním uspořádání tato možnost zce-
la chyběla).

Projekt modernizace se rovněž týkal 
i dvou hlavních produktů, tedy ethylenu a 
propylenu. „Kontinuální sledování kvality 
ethylenu a propylenu sice bylo obsaženo již 
v původním uspořádání, ale nové měřicí zaří-
zení přineslo vyšší frekvenci vzorkování sle-

Ethylen

Ethylen se používá k výrobě polyethyle-
nu, dále také lihu a ethylbenzenu. Uplatnění 
nachází i při výrobě PVC. V podobě ethy-
lenglykolu je součástí nemrznoucích kapa-
lin. Hojně je využíván také v potravinářství, 
např. při umělém dozrávání ovoce a zeleniny.

Propylen

Propylen se používá se k výrobě po-
lypropylenu a oxoalkoholů (změkčovadla 
do PVC, rozpouštědla). Uplatnění nachází 
také při výrobě kyseliny akrylové a akrylá-
tů (těsnění, tmely, akrylátová vlákna), pro-
pylenoxidu či kumenu.

Obr. 3. Nový systém pro úpravu vzorků plynu 
pro chromatografy 

Obr. 4. Skříně s analyzátory plynů

aktoru. Proplach dusíkem zabraňuje smíchá-
ní spalin s obsahem kyslíku s pyroplynem; to 
by mělo za následek vznik explozivní směsi.

Další obtížnou úlohou byla eliminace sto-
pového obsahu kapalné fáze uhlovodíků, je-
jíž nežádoucí přítomnost v minulosti výrazně 
negativně ovlivňovala spolehlivost a životnost 
analytické části původně instalovaných chro-
matografů. Na vyřešení úlohy se společně po-
díleli technici společností Unipetrol, Elmep 
a Siemens Karlsruhe.

Vyměněno bylo také deset analyzátorů 
pro měření obsahu O2, CO a nově měřené 
komponenty NO (přístroje Oxymat a Ultra-
mat) včetně vybavených analyzačních skří-
ní a otápěných potrubí pro přívod vzorků 

(obr. 4). Na výstupu jednotky dělení pyrolý-
zních plynů je použit nový analyzátor Ultra-
mat pro měření obsahu methanu.

„Museli jsme také zajistit přenos dat ze 
všech tří analyzátorových domků do cen-
trálního řídicího systému a komunikaci chro-
matografů s nadřízeným řídicím systémem, 
mimo jiné i z důvodu řízení podsystému au-
tomatického čištění odběrových sond. K těm-
to účelům jsou použity síťové rozváděče od 
společnosti Siemens Network osazené jed-
notkami Scalance a Network Access Unit 
(NAU). Data mezi chromatografy a síťovými 
rozváděči jsou přenášena metalickými kabe-
ly. Síťové rozváděče jsou propojeny optický-
mi kabely. Jednotky NAU převádějí analogo-
vé a digitální výstupy z analyzátorů Ultramat, 
popř. Oxymat do datové podoby vhodné pro 
přenos. Analyzátory, chromatografy a aktivní 
prvky sítě – jednotky NAU a Scalance – tak 
tvoří rozlehlou průmyslovou datovou síť po-
skytující redundantním zálohovaným způso-
bem výsledky analýz i informace o stavu za-
řízení nadřazenému řídicímu systému,“ uza-
vírá S. Stránský.

(Siemens, s. r. o.)


