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standardy

Pozici normy API 2350 v daném srovná-
ní posiluje skutečnost, že je součástí širšího 
celku dokumentů z dílny organizace Ame-
rican Petroleum Institute (API). Jde zejmé-
na o tyto normy a doporučení týkající se 
skladování ropných (i neropných) produk-
tů (MPMS – Manual of Petroleum Measure-
ment Standards): 
– API MPMS Chapter 3.1B Standard Prac-

tice for Level Measurement of Liquid Hyd-
rocarbons in Stationary Tanks by Automa-
tic Tank Gauging, 2nd ed., June 2001,

– API MPMS Chapter 3.3 Standard Practi-
ce for Level Measurement of Liquid Hyd-
rocarbons in Stationary Pressurized Sto-
rage Tanks by Automatic Gauging, 1st ed., 
June 1996,

– API MPMS Chapter 3.6 Measurement of 
Liquid Hydrocarbons by Hybrid Tank Me-
asurement Systems, 1st ed., February 2001,

– API MPMS Chapter 7.3 Temperature De-
termination-Fixed Automatic Tank Tempe-
rature Systems, 2nd ed., October 2011.
V dané souvislosti je možná vhodné zmí-

nit také sérii evropských směrnic řady Seve-
so. Problematikou závažných průmyslových 
havárií se v současné době zabývá směrnice 
Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí závaž-
ných havárií s přítomností nebezpečných lá-
tek (tzv. směrnice Seveso II), která je zamě-
řena na prevenci závažných havárií zahrnují-
cích velká množství nebezpečných látek nebo 
jejich směsí.

Přínosy normy API 2350 vlastníkům 
a operátorům petrochemických provozů 

Co přinese akceptace postupů obsaže-
ných v normě API 2350 provozovatelům skla-
dovacích nádrží? Jednoznačně menší počet 
incidentů či nehod souvisejících s přeplně-

ním, což má nezanedbatelný vliv na nákla-
dy i reputaci firmy. Dodržování současných 
osvědčených a doporučených postupů (byť je 
národní legislativa přímo nevyžaduje) bude 
pozitivně vnímáno regulačními orgány i (od-
bornou) veřejností, nemluvě o právních sou-
vislostech, jestliže incident či nehoda na-
stanou.

Jako vedlejšího efektu bude při respekto-
vání doporučených postupů z API 2350 do-
saženo zdokonalení systémů řízení (včetně 
bezpečnosti a ochrany životního prostředí) 
i řídicích algoritmů a racionálnějšího uspořá-
dání zařízení (např. použití jednoho výstraž-
ného hlášení).

Shrnutí

Čtvrté vydání normy API 2350 není doko-
nalé, jak tomu bývá u všech konsensuálních 
dokumentů (na jeho tvorbě se podíleli mimo 
jiné odborníci z firem Shell, Exxon a BP). 
Právě zástupci BP požadovali zpravidla tvrd-
ší znění a náročnější podmínky. Motivováni 
byli vynaložením velkých finančních částek 
po havárii v Mexickém zálivu a neviděli dů-
vod, proč by si ostatní petrochemické firmy 
neměly také „pustit žilou“ při naplňování no-
vých požadavků normy...

Ale i přesto je norma API 2350 nejlep-
ším průmyslovým standardem, který v dané 
oblasti v současné době existuje. Velké fir-
my již začaly používat postupy ze čtvrtého 
vydání normy API 2350 a postupně „pře-
vlékají“ své skladovací nádrže do katego-
rií III a AOPS.

Je však dobré vést v patrnosti, že bez ohle-
du na jakoukoliv technickou a bezpečnostní 
normu zůstane největším rizikem incidentů 
a nehod souvisejících s přeplněním nádrží 
nedostatečná informovanost a nekompetent-

nost lidí; ať už obsluhujícího personálu, nebo 
managementu.
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y   Nové procesory 
AMD Embedded G-Series APU 

Společnost AMD oznámila, že uvádí na 
trh novou typovou řadu procesorů AMD 
Embedded G-Series s AMD Embedded G-
T16R Accelerated Processing Unit (APU). 
AMD G-T16R je čipová sada cílená na zaří-
zení s velmi malou spotřebou, malými rozmě-
ry a citlivá na cenu. Průměrná spotřeba je jen 
2,3 W, TDP 4,5 W. 
Nové procesory a procesorové jednotky jsou 
určeny pro zařízení průmyslové automatizace, 
lékařskou techniku a dopravní techniku. 
Například v průmyslové automatizaci může 
snížení spotřeby jednotlivých vestavných 
zařízení v součtu představovat významnou 
úsporu energie. Ve zdravotnictví je možné 
procesory použít pro terminály, jež jsou součástí 
nemocničního lůžka a vydrží dlouhodobě 
pracovat z baterií.                                   (Bk) 

  Matlab 8 
a Simulink 8 – Release 2012b

Společnost Humusoft s. r. o. a firma 
MathWorks®, výrobce softwaru pro technic-
ké výpočty, modelování a simulace, uvádě-
jí na trh v ČR a SR nové vydání výpočetní-
ho, vývojového a simulačního prostředí Mat-
lab R2012b. Změny v základních modulech 
Matlab a Simulink jsou tak významné, že 
autoři povýšili po osmi letech základní čís-
lo verze na 8.

Základní modul Matlab® má k usnad-
nění a urychlení práce programátora nové 
grafické rozhraní se sadou záložek s ikona-
mi (toolstrip) a také nový uživatelsky kon-
figurovatelný panel nástrojů Quick Access 
Toolbar. Nově lze rovněž vytvářet uce-
lené uživatelské aplikační programy při-
pravené k distribuci a sdílení v prostředí 
Matlab za podpory nového aplikačního sys-

tému Matlab Apps. Nový produkt Matlab 
Production Server umožňuje spouštět pro-
gramy vytvořené v prostředí Matlab jako 
součást webových, databázových nebo pod-
nikových aplikačních programů.

Nejvýznamnější novinkou v simulač-
ním prostředí Simulink® je zcela nový edi-
tor, jednotný pro platformy Windows, Linux 
a MAC OS, s vestavěným nástrojem pro mo-
delování stavových automatů a řídicí logiky 
Stateflow®, zdokonaleným grafickým vzhle-
dem modelů a mnoha novými funkcemi včet-
ně rozšíření podpory přímého spouštění vy-
tvořených modelů na vý ukovém hardwaru.

Samozřejmostí verze R2012b jsou aktua-
lizace všech existujících knihoven aplikač-
ních programů.

Podrobné informace o produktech Matlab 8  
a Simulink 8 lze nalézt na www.humusoft.
cz, popř. získat na semináři, který se usku-
teční v Praze 9. října 2012 (www.humusoft.
cz/akce/matlab-simulink-8).                  (pb)


