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TéMa čísla: EnERgETICKé A TEPláREnSKé InOVACE

novinky v řídicích systémech
pro energetiku a průmysl pro rok 2018
kybernetická bezpečnost, nové protokoly v komunikacích či aplikačně nezávislá diagnostika řídicího
systému. To jsou hlavní trendy ve vývoji řídicích systémů pro letošní rok české společnosti zaT.
S technologiemi a knowhow příbramské
firmy ZAT se můžete setkat především
ve světě. „V současné době jde na export
téměř 70 % naší produkce. Kromě Evro
py se nám daří dostávat i na exotické trhy
Indonésie, Karibiku, Asie i Afriky, náš řídi
cí systém najdete také na sluneční elek

zaměřuje i na tuto oblast. ZAT dodal Cen
tru výzkumu Řež řídicí systém pro malý
výzkumný reaktor a podílí se na vývo
ji jaderného reaktoru čtvrté generace.
Novou vývojovou zakázkou je i realiza
ce prototypu systému pro řízení malé
ho reaktoru Labgene v Brazílii, na které

je monitoring různých produktovodů,
ale i dálkového servisu, kdy lze zaříze
ní přeprogramovat dálkově. „Zabývali
jsme se především zvýšením kyberne
tické bezpečnosti. Implementovali jsme
do našich řídicích stanic nástroj Open
VPN, díky němuž zařízení v síti komuni
kují šifrovaným protokolem,“ upřesňuje
Pavel Kulík. Do oblasti komunikací patří
i implementace protokolu dle standardu
IEC 60870-5-104. V loňském roce jej fir
ma nasadila jako součást řídicího systé
mu SandRA na vodní elektrárně Lipno
I. Elektrárna je tak řízena přes vzdálený
přístup z dispečinku ve Štěchovicích a je
bezobslužná.

DáLKOVá DIAGNOSTIKA

Ted 22 vyvinutý vývojáři zaT
trárně v Austrálii. Kromě znalosti tam
ních legislativ a přizpůsobení se specific
kým požadavkům zákazníků je to přede
vším i díky neustálým inovacím,“ říká Ivo
Tichý, člen představenstva ZAT.
ZAT představil čtvrtou generaci řídi
cího systému SandRA (Safe and Reli
able Automation) v roce 2011. „V součas
né době se zaměřujeme na rozšíření jeho
funkčnosti, kybernetické bezpečnosti
a na inovace zvyšující kvalitu dodávek,“
konstatuje Pavel Kulík, technický ředitel
společnosti ZAT.

ROZŠÍŘENÍ TECHNOLOGIÍ PRO VVER
1200 I MALÉ REAKTORY
V oblasti jaderné energetiky pat
ří ZAT mezi přední světové dodavate
le. Jeho technologie a knowhow najde
te na 10 % jaderných elektráren ve svě
tě a na třetině v Evropské unii. „Naše
řídicí systémy nasazujeme na reakto
ry typu VVER 1000 a 440. V letošním
roce se zaměřujeme na vývoj řízení pro
reaktory VVER 1200. Chceme tím roz
šířit portfolio produktů a podílet se tak
na výstavbě nových jaderných elektrá
ren s touto technologií,“ upřesňuje Karel
Stočes, ředitel divize Jaderná energeti
ka. Na opačném výkonnostním pólu sto
jí malé reaktory. Podle Stočese se firma

se podílí společně se Škodou JS. „V obou
případech navazujeme na naše stěžejní
produkty, což jsou regulační a bezpeč
nostní systém řízení pohonů regulačních
kazet reaktoru a regulační systém výko
nu reaktoru,“ říká Stočes. Podle něj tak
firma reaguje na trend vývoje jaderných
technologií ve světě, kde chce podchytit
část trhu.

UPLATNěNÍ V DISTRIBUCI ENERGIE
I OBNOVITELNýCH ZDROJÍCH
ZAT významně rozšiřuje své pole
působnosti i v dalších oblastech ener
getiky. Příležitosti pro uplatnění řídicí
ho systému SandRA se firmě otevírají
v distribuci elektrické energie i v obno
vitelných zdrojích. ZAT v současné době
významně investuje do oblasti akumu
lace energie, kde s rozvojem obnovitel
ných zdrojů vidí příležitost pro uplatně
ní svých produktů u regulace frekven
ce a řízení nabíjecího/vybíjecího cyklu
akumulátoru.

KOMUNIKACE I KYBERNETICKá
BEZPEČNOST
Aktuálním tématem letošního roku
je vzdálený přístup. Týká se především
topologicky rozsáhlých systémů, jako

Ve vývoji řídicího systému SandRA
se ZAT zaměřil také na oblast inženýr
ských nástrojů, kde firma vyvinula apli
kačně nezávislý diagnostický systém.
V případě nestandardní události, napří
klad resetu stanice, ztrátě komunikace
s jednotlivými deskami nebo pouhém
překročení rozsahu některého ze vstu
pů aj. se událost automaticky přenese
na diagnostickou stanici a zaznamená se
do databáze. „Každému typu události je
možné přiřadit jednu z osmi úrovní důle
žitosti a podle této úrovně události třídit
a vyhledávat. Díky centrálnímu zpraco
vání má uživatel rychlý přehled, k jaké
události a v jakém čase na jednotlivých
stanicích došlo,“ upřesňuje Kulík.

SIMULACE ŘÍZENÉ TECHNOLOGIE
V REáLNÉM ČASE
ZAT se nezaměřuje pouze na novinky
ve vývoji řídicího systému a jeho funkč
ností. Důležitý je také proces neustá
lého zlepšování kvality dodávek. Mezi
tyto inovace patří simulace řízené tech
nologie v reálném čase, na jejímž vývo
ji firma spolupracovala se Západočes
kou univerzitou v Plzni. „Jsme schopni
simulovat některé typy řízených tech
nologií, v současné době jde o jaderný
reaktor, parní turbínu a generátor. Již při
zkouškách v závodě můžeme velmi dob
ře odladit řídicí software tak, aby aplika
ce v reálném provozu byla provedena co
nejrychleji a bez potíží,“ doplňuje Kulík.
Ukázka simulace řízení výkonu jader
ného reaktoru byla součástí letošního
Zákaznického dne, kde ZAT svým zákaz
níkům a partnerům představil nové
technologie.

KONFIGURáTOR HARDWARU,
ZKUŠEBNÍ EMC KOMORA
I INTEGROVANý TESTER
Nástrojem, který zvyšuje kvalitu pro
jektů ZAT, je také konfigurátor hardwa
ru. Jde o webovou aplikaci, která slou
ží především projektantům při tvorbě
prvotní sestavy řídicího systému. Ino
vací v podobě obměny novým přístrojo
vým vybavením prošla i komora pro tes
tování odolnosti řídicích systémů proti
elektromagnetickému rušení. Na zákaz
nickém dnu se mohli zákazníci seznámit
s jednotlivými typy zkoušek a jejich prů
během. Další novinkou, která směřuje
ke zvýšení kvality produkce, je integro
vaný tester komponent stanic SandRA
Z100.

NOVÉ APLIKACE V ŘÍDICÍM
SYSTÉMU SANDRA
V oblasti nových aplikací řídicího systé
mu SandRA firma v loňském roce uvedla
na trh trenažér budicí soupravy generá
torů, který už nasadila v polské teplárně
Katowice. „Dalším novým produktem,
který jsme vloni instalovali na instru
mentaci SandRA Z110, je synchronizátor
generátoru. V případě zakázky na vodní
elektrárně Lipno byl ještě součástí apli
kace budicí soupravy, dnes už máme při

10 %

jaderných elektráren
ve světě a třetina
v evropské unii využívá
technologie a know-how
firmy zaT.

pravený projekt na samostatnou dodáv
ku fázovače,“ upřesňuje František Kural,
ředitel divize Energetika. Další inovací je
automatická sekundární regulace napětí
a výkonů. Firma v letošním roce pracuje
i na certifikaci nadotáčkové ochrany tur
bíny. Příležitosti pro uplatnění řídicího
systému SandRA se otevírají i v oblasti
řízení rozvoden, které ZAT úspěšně reali
zuje na elektrárnách Lipno, Mělník, Opa
tovice či na Kubě.

INTERNET VěCÍ
Oblast internetu věcí je zajímavá také
pro průmyslové aplikace. ZAT v tom
to směru přichází s novou produktovou
řadou určenou ke sběru a bezdrátovému
přenosu dat. Jde o energeticky nenároč
né moduly bez potřeby síťového napáje
ní, které přenášejí šifrovaná data online
na dispečink pomocí bezdrátové komu
nikace sítí IoT – LoRa, SigFox, IQRF. Zaří
zení může bez údržby sbírat a přenášet
data několik let. „Využití vidíme napří
klad u tepláren nebo v plynárenství,“
konstatuje Václav Janoch, ředitel divize
Smart Systémy.

SMART SYSTÉMY
Oblast plynárenství spadá v ZAT pod
divizi Smart systémy. Zaměřuje se pře
devším na řízení distribuce plynu, kde
klade důraz na kybernetickou bezpeč
nost a zabezpečení VPN v komunikač
ních sítích. „V oblasti telemetrických sta
nic jsme nově vyvinuli software pro říze
ní regulačních a předávacích stanic plynu
s plně integrovaným web serverem obsa
hujícím speciální přenosové protokoly
včetně podpory wifi,“ upřesňuje Janoch.
Do divize Smart systémů se řadí i drážní
systémy, kde ZAT dodává technologie už
řadu let. Zaměřuje se na dodávky dispe
čerské řídicí techniky, dálkové diagnosti
ky technologických systémů a elektrodis
pečinků. „Aktuálně pracujeme na virtua
lizaci serverů. Do našeho řídicího systému
jsme implementovali nové technologie,
a to autentizaci komunikačních protoko
lů, zabezpečenou komunikaci pomocí šif
rování i chybová hlášení na úrovni TRAP
zpráv. V tomto roce chystáme zaintegro
vat do všech našich dodávek databázi Per
tinax DB, která spravuje data v jednotném
systému,“ dodává Janoch.

ŠPIČKOVá VýROBA
Řídicí systémy společnosti ZAT mají
životnost patnáct a více let. Ceněnou
vlastností mezi klienty je především jejich
bezporuchovost a bezpečný chod. Je to
také dáno kvalitou výroby i bezpečnost
ními procesy. ZAT investoval v posled
ních letech do výroby přes 30 mil. korun
a disponuje moderními linkami schop
nými osadit i nejmenší součástky dostup
né na trhu. Významnou inovací v loň
ském roce byl například nákup nové páje
cí pece HOTFLOW. Podle Kulíka je výkon
pece 250 až 300 desek řídicího systému
SandRA za hodinu. Firma představila
na zákaznickém dnu také nový přístroj
TED 22, díky němuž směřuje k výrobě bez
papírové dokumentace. /f/

budoucnost patří lithium-iontovým bateriím a superkondenzátorům
Nepřerušitelné zdroje napájení (UPS)
ve většině aplikací tradičně pracují
s olověnými bateriemi. Navzdory dob
rým zkušenostem s nimi tyto tradič
ní UPS stále vyžadují poměrně častou
výměnu baterií a vhodnou infrastruk
turu pro olověnou baterii, včetně bate
riových místností s řízenou teplotou
a větráním pro odstraňování vodíku.
Vzhledem k tomu, že náklady na lithi
umiontové baterie a superkonden
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zátory se blíží ceně olověných baterií,
je nyní možnost narušit status quo.
Technologie lithiumiontových bate
rií a superkondenzátorů se osvědčila,
a teď má nově i ekonomický smysl.
Lithiumiontové baterie a superkon
denzátory si vzájemně nekonkurují;
spíše se navzájem doplňují a poskytu
jí spolehlivější a nákladově efektivněj
ší řešení pro zákazníky s kritickými
aplikacemi.

Lithiumiontová technologie baterií
poskytuje řešení s dlouhou životnos
tí pro systémy, kde pro UPS stačí 5 až
15minutový rezervní výkon. Přestože
ceny mohou být ještě dvakrát až třikrát
dražší ve srovnání s olověnými baterie
mi, výhody jsou jasné: životnost až 15
let, tolerance k vyšším okolním teplo
tám, vestavěný monitorovací systém
baterií a menší půdorysná plocha spolu
s nižší hmotností.

Další nově představenou alternati
vou jsou superkondenzátory. Ty jsou
vhodné pro aplikace, které vyžadují
pouze krátkou dobu provozu v rozsahu
od sekund do půl minuty. Typicky by
se tyto systémy používaly v nemocni
cích či v datových centrech, aby zajis
tily přemostění, dokud se nerozběh
nou zálohovací generátory, nebo v prů
myslových aplikacích, aby odfiltrovaly
mikrovýpadky a zabránily zastavení

výrobních strojů. Superkondenzátory
dokážou tolerovat i širší rozsahy teplot
(až +65 °C) než lithiumiontové baterie
a zároveň dosahují životnosti 15–20 let.
Alternativy k olověným bateriím se
stávají stále oblíbenějšími a oprávně
nějšími, a to díky zlepšujícím se celko
vým nákladům na vlastnictví.

Teemu Paakkunainen, Eaton

