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1. Úvod 

Projektování a řízení procesů je nedílnou součástí dnešního života, který nám mají 

ulehčovat zařízení různých druhů. V oblasti průmyslové projekce, kterou se budeme 

zabývat, lze za jednoznačné ulehčení považovat stále se vyvíjející softwarové 

prostředky. Díky nim již málokterý inženýr stojí za rýsovacím prknem a převádí své 

myšlenky na papír pomocí rýsovacího pera a pravítka. Úskalím tohoto vývoje je ovšem 

nutnost stále se učit novým technikám práce s novými a předhánějícími se produkty 

softwarových firem.  Jednoznačně narazíme na neochotu učit se stále přibývající 

novinky a také na problém nesnadné orientace v novém produktu, který jak už to 

v dnešní době bývá, byl šit horkou jehlou. Zde se pak projeví špatná spolupráce 

budoucího uživatele a programátora. 

 Hlavním cílem této práce je nastínit problematiku takového návrhu, představení 

softwaru SmartPlant Instrumentation® a jednoduchým způsobem vytvořit výukové 

podklady pro práci s ním. Protože se jedná o spolupráci s společností Chemoprojekt a.s., 

zabývající se hlavně projekcí v chemickém průmyslu, přidruženým bodem je také 

představit běžná zařízení v tomto odvětví. 

 

Společnost Chemoprojekt, a.s. 

Chemoprojekt, a. s. je českou projekční, inženýrskou a dodavatelskou společností, která 

na poli chemického průmyslu působí již od roku 1950 jako přední dodavatel v oblasti 

organické a anorganické chemie, petrochemie, rafinerií, zpracování zemního plynu, 

výroby papíru a celulózy, energetiky a ochrany životního prostředí. 

 

Po privatizaci v roce 1992 se Chemoprojekt, a. s. zaměřil na komplexní činnost 

a realizaci investičních projektů formou na klíč. První dodávka na klíč byla v roce 1993 

jednotka Denox – odstranění oxidů dusíku pro Stickstoffwerke AG Piesteritz, Německo. 

 

V červenci 1996 byl v Chemoprojektu, a. s. proveden certifikační audit LRQA a získán 

certifikát jakosti dle ISO 9001 pro oblast projekce a řízení projektů. V červenci 1997 

byla oblast certifikace rozšířena i na oblast nákupu a komplexních inženýrských služeb. 

Současný certifikát je po recertifikaci integrovaného systému managementu dle ISO 

9001 : 2000 a ISO 14001 : 2004. Systém je doplněn certifikací dle EMAS a validací 

environmentálního prohlášení za rok 2006. 
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2. Technologie SmartPlant® 

Předpoklad fungování celého řešení firmy Integrpah za užití technologie SmartPlant® 

Foundation je zkracování inženýrských a konstrukčních cyklů a tedy schopnost 

poskytovat a zpracovávat data s veškerými technickými informacemi po celou dobu 

životního cyklu. Spolupráce předpokládá možnost komunikace ne pouze v rámci 

projektu, ale mezi dodavateli bez ohledu na geografickou polohu. Zásadním problémem 

je množství dat, které musí mít jasnou strukturu a jednoduchý přístup k nim.  

 

Správa technických informací spadá pod SP Foundation a CAD/GIS projektování pod 

produkty SmartPlant Technology a tím se celé řešení ukládá do databází jednotným 

způsobem. 

 

 

 

obr. 2-1 – způsob provázanosti mezi softwary 

 

Výsledkem je zjednodušení orientace v projektu a to i v ohledu nákupu produktů. 

V každém projektu se vyskytují stejné instrumenty v několika různých procesech, 

vzhledem k shromažďování dokumentů pod jedním řešením, je realizace objednávek 

mnohem snadnější bez nutnosti kontroly každého segmentu projektu zvlášť. 
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Prostorové zobrazení

Schematické zobrazení

Zobrazení času/událostí

 
obr. 2-2 – předpokládaná provázanost mezi dokumenty, [4] 

  
Princip předávaní dat je realizován formou XML. Je však nutné vždy využít a dodržovat 

určitý tip standardizace. 

Všechny zúčastněné strany požadují informace a též je sami vytvářejí. Pokud má 

každý jiný prostředek na vyjádření těchto informací a každý nástroj má svou vlastní 

cestu vyjádření, potom si tyto nástroje vzájemně nerozumí. Snaha o zavedení 

standardizace, založená na přejímání informaci z normy ISO 15926 s názvem 

"Industrial automation systems and integration—Integration of life-cycle data for 

process plants including oil and gas production facilities". 

ISO 15926 je navržena s cílem výměny, sdílení, a integrace informací celého životního 

cyklu, skládá se ze sedmi částí, [6]: 

1) Předmluva, informace ohledně inženýrství, konstrukce a činnost výrobních 

zařízení. Účel ISO 15926 je usnadnit integraci dat a podporovat životní-cyklus 

a výrobní postupy zařízení. 

2) Datový model, všeobecný pohled  který může podporovat všechny disciplíny, 

zajišťovat propojení společností a stupně životního cyklu. Jedná se o informace 

na funkční požadavky, fyzikální řešení a  typy objektů. 

3) Geometrie a topologie definující OWL (Web Ontology Language – ontologie 

pro web) postavena na ISO 10303-42. 

 4), 5) a 6)  Obsahuje referenční informace o termínech používaných v jednotlivých 

                         procesech průmyslu. 

7) Implementace metod pro distribuované systémy, jejichž architektura je založena 

na doporučeních sémantiky pro web. 
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obr. 2-3 – životní cyklus výrobní jednotky, [4] 

 

XML Schema pro datový model

XML Schema pro šablony

XML Schema pro
Objektový Informační ModelXML Schema pro Typy Dokumentů

XML Schema pro Dokumenty

XML Schema pro Zprávy

XML Schema pro SPF

XML Schema pro
Přenosy Dat

XML Schema pro
Specifikaci šablony

Výměna
Informací
XML Soubor

Datový
Přenos

XML Soubor SPF

ISO 15926-2
datový model

uživatelský

systém

VÝM ĚNA

PŘED-ÁVÁNÍ

 
obr. 2-4 – přehled XML  vrstev datového modelu, obsahující informace dle definic ISO15926, [4] 
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Princip realizace je postaven na Object Information Model – Objektově Informačním 

modelu. OIM obsahuje všechny šablony, které jsou potřeba k popsání všech známých 

a nezbytných informací pro životní cyklus určité dílčí věci, např. regulátor má výšku, 

hloubku, je vyroben z materiálu… . Komponenty dané věci mají své vlastní OIM, např. 

pro definici nastavení regulátoru [4]. 

 

Typy dokumentů “dokumenty s prázdnými poli” jsou definovány některou 

z uživatelských organizací na úrovní společnosti nebo skupiny. 

• Údajové listy 

• Objednávky 

• Seznam potrubních větví, seznam měřících přístrojů, atd. 

 
Definice údajů o objektu v dokumentu se stává podmnožinou příslušného OIM. Na 

úrovni oddělení nebo projektu jsou instance typů dokumentů vytvářeny v odděleném 

XML schématu, dědícím strukturu a pevná či přednastavená data typu dokumentu. Je 

možné dopředu vytvářet specializované typy dokumentů např. s odlišnými 

rozměrovými jednotkami. Kategorie dokumentů běžné v inženýrské praxi jsou [4]: 

• Výpočty 

• Výkresy 

• Specifikace 

• Záznamy 

 

2.1 SmartPlant® Foundation 

Tato aplikace pro správu dat a dokumentů je navržena speciálně pro chemický, 

zpracovatelský průmysl a energetiku, postavena na základě POSC/Caesar 

(ISO 15926-2) [4]. Vytváří elektronické propojení pro produkty rodiny SmartPlant. 

Funguje jako spojnice mezi jednotlivými produkty, aplikacemi a uživateli ve chvíli, kdy 

to potřebují. Požadavky na tento princip lze shrnout do tří bodů: 

1) výhoda fyzické informace (co je tam) 

2) logická informace (co bylo navrženo, aby tam bylo) 

3) regulační a bezpečnostní informace (co je požadováno, aby tam bylo) 

 

Je víceúčelová ve svých principech a schopnostech užívání: 

• Předávání návrhů 
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• “Funkce pomocníka“ mezi operacemi, údržbou a ERP systémy pro podporu 

při rozhodování 

• Možnost vzdáleného dohledu  

• Kontrola a management dokumentů, technických i manažerských 

 

Řešení je založeno na globální spolupráci mezi projektanty, zákazníky 

a dodavateli, což pomáhá změnit obchodní procesy pouze v rychlé a důležité informace. 

Spolupráce je založena na minimálním zatížení ostatních oddělení. 

Předpokládá se snížení nákladů a chyb spojených s rozdílnými pracovními 

softwary a nekompatibilním rozhraním mezi nimi. SmartPlant® Foundation 

representuje jasný přístup k technické skutečnosti o podniku – jeho složení: 

instrumentům, vybavení, regulačním smyčkám, informacím a dokumentům. Zlepšení 

pracovní činnost se  dosáhne využitím modulů, které mohou přibývat dle potřeb. 

 

Cílem je realizovat řešení v celistvosti. Veškeré hodnotné informace lze aktualizovat 

a jsou ihned přístupné a to i v případě mnohonásobného či souběžného užívání v 

průběhu projekce. 

 

Běžný postup sjednocení se skládá z pěti přístupů: 

• Sjednocení presentací: sjednotit vzájemný vztah a vědomosti k zajištění 

rychlého přizpůsobení a porozumění za účelem poskytovat jeden jasný 

přístup k informacím. 

• Sjednocení údajů: shromáždit a sjednotit data z různorodých zdrojů 

a poskytovat opět pouze jeden jasný přístup k informacím. 

• Sjednocení aplikace: možnost převodu podstatné informace mezi aplikacemi. 

• Sjednocení obchodu: snižování pracovního nasazení, spolupráce a následné 

realizace. 

• Nadstavbové rozšíření aplikací: nové aplikace umožňující vyšší výkonnost. 

 

Výhody které umožňují tyto přístupy: 

• Konfigurace továrny/projektu – pracovní modely vyvíjejícího se projektu, 

včetně všech součástí (instrumenty, regulační obvody aj.), pracovních funkcí, 

fyzického umístění a vztahů mezi nimi mohou být neustále kontrolovány. Lze 
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zařídit včasné doručování informací pro oprávněné pracovníky a zabezpečuje 

chránění důvěrných informací. Systém sleduje revize a kontroluje správnost 

integrity. 

• Změna řízení – umožňuje efektivní správu všech změn a poskytuje 

komplexní informaci o nich pomocí barevného zvýraznění. To umožňuje 

snadnou identifikaci změn, včetně údajů typu “co právě protéká potrubím“. 

Udržuje hodnoty aktualizované, ale zachovává i historii a ověřitelnost, kdo, 

co změnil a kdy? 

• Přístup k informacím  - umožňuje slovní vyhledávaní a rozmýšlení informací. 

Inženýři pak mohou zpřístupnit projekt v terminologii odpovídající procesu. 

• Elektronický přístup – projektant uloží dokumenty vzdáleně přes internet ve 

shodném zobrazovacím rozhraní jako ten, kdo je otevře. 

• Spolupráce – podporuje inženýrskou spolupráci mezi společnostmi, 

poskytuje aktualizace informací, oznamuje změny zúčastněných stran. 

Udržuje komplexní údaje o projektu včetně všech dokumentů, struktury 

procesu a vybavení. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 2-5 – přístup realizace celistvosti informací 

 
2.2 Software Comos Feed 

Nepatří do rodiny produktů SmartPlant®. Je však vhodný pro tvorbu PFD (Process 

Flow Diagram) a spolupracuje s produkty SmartPlant®  (SP P&ID). PFD vyjadřuje 

bilanční schéma, tedy produkty a reaktanty, označuje směr průtoku médií a jeho 

doplňkem bývá tabulka složení a fyzikálních vlastností látek. Při tvorbě se užívá 

základních schematických značek. Projekce měření a regulace se vykresluje pouze 
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náznakem nebo vůbec. P&ID se následně vytváří z PFD. Zařízení jsou v mnoha 

případech zobrazována skutečným tvarem, ne pouze značkou. Z výkresů je možné 

chápat jak jsou jednotlivé prvky propojeny. Schéma regulace a měření je již 

podrobnější. 

 
2.3 Software  SmartPlant® P&ID 

Nástroj, který pomáhá navrhovat a upřesňovat řešení v oboru technologie během celého 

cyklu životnosti výrobní jednotky, a to od fáze návrhu přes fázi údržby a modernizace, 

včetně fáze vyřazení jednotky z provozu. Vytváření  P&ID schémat, pomocí vlastní 

databáze grafických symbolů a prvků. Příprava podkladů pro instrumentaci. P&ID již 

obsahuje databázi vlastností přístrojů pro SmartPlant® Instrumentation SPI. Popisuje 

propojení zařízení a osazení přístroji. 

 
2.4 Software  SmartPlant® Istrumentation SPI 

Aplikace slouží k navrhovaní a celkovému popisu procesu. Skládá se z několika 

modulů, z nichž každý je používán k jinému účelu. Spolupráce firmy nebo firem se 

může odehrávat v různých částech. Zde jsou navrženy jednotlivé instrumenty zařazené 

do procesu včetně informací o jejich působení. Nejedná se přesně o technický popis, ale 

naopak hodnoty procesního charakteru. Následné řazení do smyček (obvodů), včetně 

jejich identifikací a specifikačních dokumentů. Dochází zde také k návrhu kabeláže, 

tedy propojení od přístroje ke koncovému zařízení, například PLC a vytváření 

dokumentace o užitých typech kabelů, principů připojení a komunikačních protokolů. 

Dále se zde vytvářejí výpočty regulačních ventilů, průtokoměrů, pojistných ventilů 

a teplotních jímek. Všechny vytvořené dokumenty je možné shromáždit  do určitých 

typů  balíků a následné je lze presentovat.   

 
2.5 SmartPlant® Electrical SPE 

Nasazením prostředku SmartPlant® Electric (SPE) se očekává přínos v pružnosti 

a přesnosti přenosu informací mezi profesemi a v určité míře i mezi vlastními 

dokumenty, minimalizace chyb, jednotnost a kvalita výstupu. Je to jednoduchý 

a flexibilní nástroj pro projektování a podporu při návrhu elektrických sítí (power 

distribution network). Neslouží ke kreslení, ale k tvorbě hlavních elektrických 

dokumentů. Vytváří nová data a používá referenční data při dodržování obecných zásad. 

Organizuje v projektu spotřeby energie a rezervní výkon.Vytvoří jedna data, která jsou 

k použití víckrát [4].  
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3. Typická zařízení chemického průmyslu 

V této časti jsou zpracovány běžně užívané a předdefinované aparáty, které lze použít 

v softwarech Comos Feed a SmartPlant P&ID. Jednotlivá zařízení jsou nejdříve 

uvedena anglickým názvem a pak přeložena z důvodu, že první věc kterou uživatel při 

práci zaregistruje bude anglický název. Pro přílišnou rozsáhlost se výběr a popis 

omezuje na základní fakta, doplněná obrázkem pro visuální představu. Závěrem bude 

uvedena nejčastější instrumentace, která se také omezeju na základní typy a informace, 

protože i tato část je ovlivněna především konkrétním procesem. Pro následující 

informace byla užita převážně literatura  [1]. 

 

3.1 Separator – Odstředivka 

Jsou zařízení pro oddělování směsí. Odstřeďování je operace, při níž dochází 

k oddělování kapalných heterogenních směsí vlivem odstředivé síly. Lze oddělit i velmi 

jemné disperze. 

 

• dělení dle otáček: 
- rychloběžné 
- normální 
- ultracentrifugy 

 
• dle chodu: 

- přetržité 
- nepřetržité 

 
• dle způsobu odstřeďování: 

- filtrační 
- usazovací 
- separační 

 

3.1.1 Filtrační odstředivky 

 

Přetržitá filtra ční odstředivka 

Do rotujícího děrovaného bubnu se přivádí suspenze. 

Filtrát přes otvory bubnu vytéká a buben se zaplňuje 

tuhou fází, po té se buben zastaví a musí se ručně 

vyprázdnit. Tento princip je zastaralý. 
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Nepřetržitá filtra ční odstředivka s pulsujícím pístem 

Suspenze se přivádí do rotujícího ležatého děrovaného bubnu, filtrát přes otvory bubnu 

vytéká a  k odstranění tuhého koláče slouží pulsující píst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 3-2 -  nepřetržitá filtrační odstředivka s pulsujícím pístem, [1] 

 

3.1.2 Usazovací odstředivky 

 

Přetržitá usazovací odstředivka 

Do stojatého rotačního bubnu se přivádí suspenze. Odstředivou silou se na obvodu 

bubnu usazuje tuhá fáze a kapalina zůstává uvnitř bubnu, odkud je odsávána. Když je 

buben plný, musí se ručně vyprázdnit. 

 

 

 

 

 

 

obr. 3-3 – přetržitá usazovací odstředivka, [1] 

 

Nepřetržitá usazovací odstředivka 

Má dva válcové bubny s kónickou částí, které mají stejný směr otáčení. Suspenze je 

přiváděna do středu bubnu. Odstředivou silou je tlačena k širšímu okraji. Šnekovnice 

unáší tuhou fázi k užšímu okraji. 

obr. 3-1– filtrační odstředivka, [1] 

1 – filtrační část, 2 – filtrační buben, 

3 – pulsující píst, 4 – přítokový kužel, 

5 – promývací kapalina, 

 6 – přívod suspenze,  

7 – odvod výtlačného koláče, 

8 – odvod filtrátu,  

9, 10 – odvod promývací kapaliny 
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obr. 3-5 – princip separační 

odstředivky, [1] 

obr. 3-6 – separační 

odstředivka, [1] 

1 – přívod emulze 

2 – směr pohybu lehčí 

kapaliny 

3 – odtok lehčí fáze 

4 – odtok těžší kapaliny 

obr. 3-7– separační odstředivka 

s přepážkami, [1] 

1 – přívod emulza 

2 – kuželové přepážky 

3 – odvod lehčí kapaliny 

4 – odtok těžší fáze 

 

 

 

 

 

 

obr. 3-4 – schéma činnosti nepřetržité usazovací odstředivky, [1] 

 

 

3.1.3 Odstředivky separační 

Jedná se druh usazovacích odstředivek. Do rotujícího stojatého válce se přivádí 

směs kapalin A+B. Kapalina A je těžší a je tlačena odstředivou silou k obvodu. 

Lehčí kapalina zůstává uvnitř bubnu. Suspenze se přivádí pod tlakem a dochází tak 

k nepřetržitému vytlačování fází. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – přívod suspenze 

2 – odvod vyčířené kapaliny 

3 – odvod tuhé fáze 

4 – vnitřní válec se šnekovnicí 

5 – vnější válec 

6 – vnější plášť odstředivky 
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obr. 3-8– sprchová extrakční 

kolona, [1] 

obr. 3-9– patrové extrakční kolony, 

kolona A s přepážkami, kolona B s 

děrovanými patry, [1] 

3.2 Column – Kolona 

Zařízení pro oddělování složek, které pracuje na principu proudících médií. 

 

Extrak ční kolony 

Proudí zde proti sobě dvě nerozpustné kapaliny – surovina a extrahovadlo. 

Extrahovadlo pohlcuje složku A a odchází jako extrakt. Surovina ztrácí složku A mění 

se na rafinát. Na obrázcích je lehčí kapalina značena LK  a těžší TK , vstup označen 

indexem 1 a výstup indexem 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprchové kolony 

Prázdná nádrž, kde proti sobě protékají obě kapaliny vlivem rozdílných hustot. 

 

Patrové extrakční kolony 

Válcové nádoby, které jsou rozděleny kolmo na osu, buď přepážkami nebo děrovanými 

patry. Při průchodu těmito patry dochází k intenzivnějšímu styku obou kapalin. 

 

 Náplňové kolony 

Náplně jsou uloženy na roštech a tím dochází k dokonalejšímu styku obou kapalných 

fází. 

 

Pulsační kolony 

Kapalina vykonává pulsační pohyb, kolona je napojena na pístový pulsátor. 
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obr. 3-12– vibrační 

extrakční kolona, [1] 

1 – těžká kapalina 

2 – lehká kapalina 

Kolony s mechanickým mícháním 

Válcové stojaté nádoby s patry, mezi nimiž se otáčí míchadla na společné hřídeli. 

Vzniklá turbulence zajišťuje dobré promíchaní a dobré výsledky extrakce. 

 

Vibra ční kolony 

Kolony s děrovanými patry, která jsou uváděna do vibračního pohybu excentricky 

upevněným táhlem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Mokré čištění plynů pomocí kolon 

Princip spočívá v přivedení znečištěného plynu do styku s čistou kapalinou a nečistoty 

přecházejí do kapaliny. Nelze užít v případě, kdy nesmíme zvyšovat vlhkost plynu. 

Používá se obvykle pracích kolon. Jsou to objemné válcové nádoby, ve kterých 

znečistěný plyn proudí protiproudně proti kapalné fázi.   

 

3.3.1 Prací kolona bez náplně 

Do válcové nádoby, která je uvnitř prázdná, se přivádí plyn. Shora se rozstřikuje čistá 

kapalina, její kapky padají dolů a strhávají nečistoty. Znečištěná kapalina odchází 

spodem a čistý plyn odchází vrchní částí. 

obr. 3-11– extrakční kolona s 

mechanickým mícháním, [1] 

1 – patra 

2 – míchadla 

obr. 3-10–pulsační 

extrakční kolona, [1] 

1 - pulsátor 
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obr. 3-14– kolona bez náplně, [1] 

1 – znečištěný plyn, 2 – čistý plyn 

3 – čistá kapalina, 4 – znečištěná kapalina 

obr. 3-15–rozstřikovací kolona, [1] 

1 – čerpadlo, 2 – znečištěný plyn 

3 – čistý plyn, 4 – znečištěná kapalina 

5 - trysky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 3-13 – princip mokrého čistění plynů, [1] 

 

3.3.2 Rozstřikovací prací kolona 

Je uvnitř prázdná, stejně jako kolona bez náplně. Kapalná fáze se přivádí do řady 

rozstřikovacích trysek. 
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a)Raschigův kroužek, b)Lessigův kroužek, 

 c)Berlovo sedélko, d) Pallův kroužek plášť 

 

3.3.3 Náplňové prací kolony 

Kapalná fáze stéká po náplních, které jsou uloženy na roštu. Náplní muže být vlnitý 

plech či různá tělíska. Použitím náplně se zvýší styčná plocha kapalné a plynné fáze. 

 

 Patrové prací kolony 

Válcová nádoba je rozdělena na řadu pater, na kterých je vrstva kapaliny. Čistá kapalina 

je přivedena na horní patro a stéká přes jednotlivá patra dolů. Znečištěný plyn je 

přiveden spodem, probublává jednotlivými patry, čímž se čistí a odchází vrchem. 

Znečištěná kapalina odchází spodem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         obr. 3-17 – druhy náplní, [1] 

 

 

 

3.4 Opakovaná destilace – rektifikace 

Slouží k oddělení dvou kapalin od sebe několikanásobnou destilací – rektifikací. 

 

3.4.1 Patrová rektifikační kolona 

Má řadu pater a na dně je vařák. Nástřik se přivádí na tzv. nástřikové patro. Páry 

postupují směrem nahoru, které poté zkondenzují v kondenzátoru. Část odchází jako 

destilát a část se do kolony vrací. Teplota na dně kolony je maximální, teplota v hlavě 

kolony je minimální. 

obr. 3-16 – schéma náplňové prací kolony, [1] 

1 – plášť, 2 – rošt, 3 – náplň, 

4 – znečištěný plyn, 5 – čistý plyn, 

 6 – čistá kapalina, 7 – znečištěná kapalina   
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obr. 3-18 – patrová 

rektifikační kolona, [1] 

obr. 3-19– náplňová 

rektifikační kolona, [1] 

1 – nástřik, 

2 – páry destilátu, 

3 – destilační zbytek, 

4 – topná pára, 

5 – kondenzát, 

6 – rozstřikovací kotouč, 

7 – rotor, 

8 - duplikátor 

obr. 3-20– filmová 

rektifikační kolona, [1] 

3.4.2 Náplňová rektifika ční kolona 

Funkce  je obdobná jako u náplňových pracích kolon. Obohacovací a ochuzovací část 

jsou od sebe odděleny. Po náplni stéká kapalina proti parám, které stoupají vzhůru. 

Vařák je umístěn mimo vlastní kolonu. 

 

3.4.3 Filmová rektifikační kolona 

Obdobná konstrukce jako odparka s kapalinovým filmem (viz 3.5.3). Nástřik se provádí 

na rotující rozstřikovací kotouč (6). Zde se pomocí rotujících stíracích lopatek (7) 

vytváří na stěně kapalinový film. Páry vzniklé ohřevem, se stýkají s kapalinovým 

filmem, který se směrem dolů obohacuje o méně prchavější látku a odtéká dolů (3). 

Páry destilátu se odvádí vrchem (2). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Odparky – odpařování 

Účelem je zahušťování roztoků a krystalizace. Odparky se dělí na jednočlenné nebo 

vícečlenné. U jednočlenných pracuje pouze jeden člen. Vícečlenná odparka se skládá 

z několika členů, které pracují jako celek. Dále je dělíme na odparky s přirozenou 

cirkulací roztoku, s nucenou cirkulací a s kapalinovým filmem. 
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1 – vařák, 

2 – oddělovač páry 

3 – odlučovač kapek 

4 – čerpadlo 

5 – čerstvý roztok, 

6 – zahuštěný roztok 

7 – brýdová pára 

 

3.5.1 Odparky s přirozenou cirkulací 

Odparka se skládá ze 3 částí – vařáku (C), odlučovače páry (B) a odlučovače kapek (A). 

Řídký roztok (2) se vede do trubek vařáku. Do mezitrubkového prostoru vařáku se 

přivádí topná pára (4), která se mění na kondenzát. Spodem vstupuje chladnější roztok 

do trubek vařáku. Ohřevem klesá jeho hustota, proto stoupá na hladinu, kde dochází 

k odpaření páry a ke zvýšení hustoty. Zahuštěný roztok se odvádí spodem (3).  

 

 

3.5.2 Odparky s nucenou cirkulací 

Vařák je umístěn mimo těleso odparky a roztok se čerpadlem protlačuje přes trubky 

vařáku a tím dochází k intenzivnější výměně tepla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   obr. 3-22 – odparka  nucenou  cirkulací, [1] 

 

 

 

3.5.3 Odparky s kapalinovým filmem 

Dochází zde k odpařování roztoku z tenké vrstvy tzv. filmu. Čerstvý roztok se přivádí 

na rotující rozdělovací kotouč (7), kde se odstředivou silou rozstřikuje na stěny. Zde se 

za pomoci stíracích rotujících lopatek (4) upevněných na hřídeli (5), vytváří kapalinový 

film. Koncentrovaný roztok je odváděn dnem (8). 

 

obr. 3-21 – odparka 

s přirozenou cirkulací, [1] 
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obr. 3-23 – odparka s kapalinovým filtrem, [1] 

 

3.6 Absorpce 

Absorpce je operace, při níž se pohlcuje jedna ze složek plynné směsi pomocí kapaliny. 

Spodem přivedeme plynnou směs se složkou, kterou chceme izolovat a inert. Shora je 

přiveden absorbent – kapalina, která pohltí chtěnou složku a vzniká tak absorbát 

a odvádí se spodem. Nepohlcená složka – inert odchází vrchem absorpčního zařízení. 

 

Zařízení pro absorpci se většinou neliší od zařízení pro mokré čištění plynů. Rozdíl je  

v tom, že při mokrém čištění odstraňujeme z plynu tuhé nečistoty a při absorpci 

odstraňujeme z plynné směsi jednu složku.  

 

3.6.1 Absorpční kolony 

Fungují na podobném principu jako kolony. Existují druhy bez náplně, s náplní, 

rozstřikovací a patrové. 

 

 

 

 

1 – válcové těleso odpařováku 

2 - duplikátor 

3 – rotující rozdělovací kotouč 

4 – stírací lopatky 

5 – hřídel 

6 – elektromotor 

7 – čerstvý roztok 

8 – zahuštěný roztok 

9 – brýdová pára 

10 – topná pára 

11 – kondenzát 

12 – kapalinový film 
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1 – plyn,  

2 – absorbent, 

3 – chladící voda, 

4 – skříň, 

5 - absorbát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 3-24 – schéma principu absorpce, [1] 

 

3.6.2 Absorbéry s volným stykem kapaliny a plynu 

Skříňový absorbér, je rozdělen na řadu podlaží. Chladící voda protéká podlažími (3), 

kde odebírá teplo. Protiproudně proudí plyn (1) a absorbent (2). Tenká vrstva kapaliny 

na patře je zajištěna přepadovými trubkami, které současně propustí i plyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 3-25 – schéma skříňového absorbéru, [1] 

 

3.7 Adsorpce 

Je difúzní operace, při níž dochází k pohlcování některých složek plynné nebo kapalné 

směsi na povrchu pórovitých tuhých látek – adsorbentů. Používá se k oddělování látek 

i jejich čištění. 
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1 – přívod směsi A+B, 

2 – odvod nepohlcené složky A, 

3 – adsorbent, 

4 – přívod horké páry k desorpci, 

5 – směs páry a složky B,  

6 – odvod nečistot,  

7 - rošt 

3.7.1 Adsorpce s nepohyblivým adsorbentem 

Válcová nádoba, kde na roštu (7) je uložen adsorbent (3). Plynná směs A + B (1) se 

přivede do spodní části pod rošt s adsorbentem, na který se naváže složka B. 

Nepohlcená složka A odchází vrchem adsorbéru (2). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 3-26 – adsorbér s pevným adsorbentem , [1] 

 

3.8 Heat Exchanger – Tepelný výměník 

Zařízení které ochlazuje nebo ohřívá médium.  

- přímé – chladící médium i chlazené se přímo setkají 

- nepřímé – k výměně tepla dochází přes tuhou stěnu 

 

 

Duplikátor 

Nádoba s dvojitým pláštěm. Ohřívaná kapalina A se plní vrchem do vnitřní části 

duplikátoru. Topná pára se přivádí do vnější části (1) a ohřátá kapalina se odvádí 

spodem.  

 

Trubkový had 

V nádobě se nachází spirálovitě umístěná trubka (had), ve které proudí chladící 

médium. 
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obr. 3-28– duplikátor, [1] 

A – ohřívaná kapalina, 1 – topná pára, 

2 – kondenzát, 3 – nádoba, 4 – plášť,  

5 – odvzdušňovací ventil 

obr. 3-27– výměník s trubkovým hadem, [1] 

A – vstup a výstup ohřívané (chlazené) kapaliny 

1 – vstup ohřívacího (chladícího) média, 

2 – jeho výstup, 3 - míchadlo 

1 –plechové pásy, 2 – čela výměníku, 3 – rozdělovací přepážka 

A, B – přívody a odvody obou medií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spirálový výměník 

Skládá se ze dvou plochých pásů, svinutých do spirály. Mezi oběma plechy se tak 

vytvoří dva spirálovité kanálky obdélníkového průřezu. 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 3-29 – spirálový výměník, [1] 
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1 – plášť, 2 – trubkovnice, 3 – trubky, 4 – víko,5 – odvzdušnění, 

A, B chladící a chlazené média 

 

Trubkový výměník tepla 

Skládá se z pláště 1, trubkovnice 2, do které jsou zavařeny neb zaválcovány trubky 3. 

Médium A prochází trubkami, médium B prochází v prostoru mezi trubkami. 

 

 

  

 

 

 

 

 

obr. 3-30 – trubkový výměník, [1] 

 

 

 

3.9 Pump - Čerpadlo 

Zařízení pro dopravu kapalin, které je připojeno k sacímu a výtlačnému potrubí. Nádrž, 

ze které se čerpá, bývá výše položená než čerpadlo. Kapalina tak přitéká samospádem 

a hovoří se o tzv. záporné sací výšce. 

 

Rozdělení čerpadel: 

• pístová 

• odstředivá 

• rotační 

• zvláštní 

 

3.9.1 Pístová čerpadla 

Dopravují kapalinu pomocí pístu, který koná přímočarý vratný pohyb. Vhodná pro malá 

množství, či nutnosti dosažení vysokých tlaků. Běžné typy čerpadel: jednočinná, 

dvojčinná a diferenciální. 
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Jednočinná pístová čerpadla 

Při pohybu pístu (2) doprava, vzniká ve válci (1) podtlak, který nasává kapalinu 

z sacího potrubí (3), záklopka (4) je otevřena, záklopka (5) je uzavřena. Při pohybu 

pístu doleva vzniká ve válci přetlak, a přes záklopku (5) je médium vytlačováno do 

výtlačného potrubí (6). Větrníky (7 a 8) tlumí nárazy kapaliny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 3-31 – jednočinné horizontální pístové čerpadlo, [1] 

 

• mezi jednočinná čerpadla lze zařadit i membránové pístové čerpadlo 

- použití pro čerpaní agresivních kapalin, které by mohli píst poškodit 

- pohyb pístu (1) působí na membránu (2), která se prohýbá na obě strany 

a tím kapalinu střídavě nasává a vytlačuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 3-32 – membránové pístové čerpadlo, [1] 

 

 

1 – píst, 2 – pružná membrána, 3 – sací kulový ventil  

4 – výtlačný kulový ventil, 5 – těleso čerpadla 
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1 – válec, 2 – píst, 3,4,5,6 – záklopky 

7 – sací hrdlo, 8 – výtlačné hrdlo 

Dvojčinná čerpadla 

Při každém posunu pístu kapalinu současně nasává i vytlačuje. Dávkování je 

rovnoměrnější, než u jednočinného čerpadla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 3-33 – dvojčinné pístové čerpadlo, [1] 

 

3.9.2 Odstředivá čerpadla 

Kapalina se dopravuje vlivem odstředivé síly rychle se otáčejícího oběžného kola se 

zahnutými lopatkami. 

 

Dělení: 

• podle polohy osy oběžného kola 

- horizontální 
- vertikální 

 
• dle počtu kol 

- jednostupňová 
- vícestupňová 

 

Horizontální jednostupňová  

Kapalina se přivede kolmo na střed rotujícího kola. Odstředivou silou je tlačena na jeho 

vnější obvod. Kapalina dostává určitou rychlost a tlak. Z oběžného kola (rotoru) 

vstupuje kapalina do převaděče (difuzoru), což je stator, který má lopatky zahnuté 

v opačném směru a vhání kapalinu do výtlačného potrubí. 
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Horizontální vícestupňová 

Použití pro větší výtlačné výšky. Kapalina se sacím hrdlem přivede na první oběžné 

kolo, z jeho obvodu je převaděčem vedena na druhé a postupně až na poslední a odtud 

je pomocí převaděče opět odvedeno do výtlačného potrubí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 3-36 – trojstupňové horizontální odstředivé čerpadlo, [1] 

 

 

3.9.3 Vertikální čerpadla 

Obvykle nemají sací potrubí. Mají vertikální směr a jsou ponořena do kapaliny. Motor 

čerpadla je umístěn nad nádrží a pohání oběžná kola pomocí hřídele, podél níž bývá 

výtlačné potrubí. 

 

 

 

obr. 3-34 – schéma jednostupňového odstředivého 

čerpadla s převaděčem, [1] 

obr. 3-35 – schéma oběžného kola, [1] 
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1 – čerpadlo, 

2 – sací hrdlo,  

3 – výtlačné hrdlo,  

4 – kozlík, 

5 – výtlačné potrubí a hřídel, 

6 - motor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 3-37 – jednostupňové vertikální odstředivé čerpadlo, [1] 

 

3.9.4 Rotační čerpadla 

Čerpadla u nichž dochází k rotaci ozubených kol, oběžných kol, vřeten, vrtulí atp., které 

unášejí kapalinu od sacího k výtlačnému hrdlu. Nedochází k využití odstředivé síly. 

Známá čerpadla: zubová, vrtulová, s rotujícími písty, vířivá, vřetenová. 

 

3.10 Mixer - Míchání 

Příprava homogenních roztoků mícháním dvou v sobě rozpustných kapalin. Příprava 

emulzí a suspenzí. Urychlení rozpouštění tuhých látek v kapalině, urychlení chemických 

reakcí, zlepšení výměny tepla. 

 

3.10.1 Mechanické míchání 

Užívání nádob zvaných míchačky (1), ty jsou vybaveny motorem (2), který uvádí do 

pohybu hřídel (3). Na jejím konci je vlastní míchadlo (4) (obr. 3-38). 

- nejčastější druhy: lopatková, turbínová, vrtulová 

 

 

Lopatková míchadla 

Jsou tvořena plochými lopatkami připevněnými na společný hřídel. Otáčky jsou 

poměrně nízké 20 až 80 ot/min. 
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Turbínová míchadla 

Mají oběžná kola, zakrytá nebo odkrytá. Lopatky jsou rovné nebo zahnuté. Kapalinu 

ženou lopatky od středu oběžného kola k obvodu, proto uprostřed míchadla vzniká 

podtlak a tím dochází k nasávání okolní kapaliny. Jedná se o rychloběžná míchadla 100 

až 350 ot/min. 

 

 

 

 

 

 

Vrtulová míchadla 

Vrtule je složena ze dvou, tří i čtyř lopatek, které se otáčejí rzchlostí asi 400 až 

1500 ot/min. Účinek míchání lze zlepšit umístěním vrtule do difuzoru – jedná se 

o uprostřed zúžený válec, kterým se usměrňuje cirkulaci míchané kapaliny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – těleso nádoby 

2 – motor 

3 – hřídel 

4  -míchadlo 

 

obr. 3-38 – lopatková míchadla, [1] 

obr. 3-40 – turbínové míchadlo zakryté, [1] obr. 3-41 – turbínové míchadlo s rovnými 

lopatkami (vlevo), se zahnutými lopatkami, [1] 

obr. 3-42 – vrtulové míchadlo, [1] 

1 – vrtule, 2 – hřídel, 3 – klín,  

4 – závlačka, 5 -hlavice 

obr. 3-43 – vrtulové míchadlo s difuzorem, [1] 

1 – míchačka, 2 –difuzor, 3 – míchadlo 

obr. 3-39 – schéma míchací nádoby, [1] 
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Speciální míchadla 

• Rámová míchadla – vzniknou z lopatkových, připojením svislých příček, otáčky 

jsou pomalé. 

• Pásová míchadla – mají tvar šroubovice, která při otáčení postupně stírá ze stěn 

přilepenou hmotu. 

• Planetová míchadla – míchadlo se otáčí nejen kolem osy nádoby, ale i kolem své 

osy. 

• Kotvová míchadla – sledují svým obrysem dno kotle a umožní stírání usazenin 

ze dna nádoby. Používá se pro viskózní směsi. 

• Prstová míchadla – pro zlepšení účinku mají ve víku zabudované pevné 

přepážky, které pocházejí mezerami míchadla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 3-44 – a) rámové míchadlo, b) pásové míchadlo, c) planetové míchadlo, 

 d) prstové míchadlo, e) kotvové míchadlo, [1] 

 

 

 

1 – hřídel, 2 – nehybné kolo 

3 – otočné kolo, 4 – oběžný hřídel 

5 – oběžné kolečko, 6 - lopatky 
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3.10.2 Cirkulační míchání 

Rozumíme promíchávání kapaliny v nádrži pomocí čerpadla, které se někdy používá 

v kombinaci s tryskou. 

 
Cirkulace pomocí čerpadla 

Těžší kapalina (4) ze dna nádrže (1) je čerpadlem (2) nasávána a rozstřikována (3) na 

hladinu lehčí kapaliny (5), tak dlouho až se kapalná směs stane homogenní. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cirkulace pomocí trysky 

Podobný princip jako pomocí čerpadla. Vlivem velké rychlosti kapaliny, která opouští 

trysku, dochází v nádrži k turbulenci, ta zvýší stupeň homogenizace v nádrži. 

 
3.10.3 Pneumatické míchání 

Pneumatickým mícháním se rozumí probublávání kapaliny bublinkami plynu, který se 

přivádí do spodní nádrže s kapalinou. Plyn má menší hustotu, proto stoupá nahoru 

a promíchává kapalnou fázi. Užití ve velmi korosivním prostředí. Dle směru přívodu 

rozlišujeme míchadla horizontální a vertikální. 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 3-47 – princip pneumatického míchání, [1] 

obr. 3-45 – Cirkulační míchání pomocí 

čerpadla, [1] 

1 – nádrž, 2 – čerpadlo, 3 – rozstřikování 

kapaliny, 4 – těžší kapalina 

obr. 3-46 – cirkulační míchání pomocí 

trysky, [1] 

1 – nádrž, 2 – čerpadlo, 3 – tryska, 

D – průměr nádoby 

vlevo – horizontální, vpravo - vertikální 
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3.11 Dryer  – Sušárna 

Sušení je operace zajišťující odstranění vody či jiné kapaliny z tuhého materiálu. 

Způsoby odstraňování vlhkosti: 

a) Mechanicky – například filtrace, odstřeďování, lisování. Těmito metodami 

100% vlhkost neodstraníme. 

b) Termicky – nebo-li zahřátím, rozlišujeme dva způsoby: 

1) Přímým stykem vlhkého materiálu s ohřátým sušícím plynem.  

2) Ohřátím vlhkého materiálu na teplotu bodu varu kapaliny, která tvoří vlhkost 

materiálu. 

 

dělení sušáren: dle směru pohybu materiálu: dle tlaku dělíme: 

- přetržité -    souproudé -    atmosférické 
- nepřetržité -    protiproudé -    vakuové 

 

 

3.11.1 Komorová sušárna 

Přetržité zařízení. Do uzavřeného prostoru komory (1) se zaveze vozík s patry (2), na 

nichž je uložen vlhký materiál. Jsou zde kalorifery  (4), což jsou výměníky tepla 

obvykle vyhříváné parou. Ventilátorem (3) je vzduch (7) přes kalorifer veden do 

komory, kde na sebe naváže vlhkost a pak opouští sušárnu (6). Klapkou (5) se mění 

množství přiváděného vzduchu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 3-48 – komorová sušárna, [1] 

 

3.11.2 Pásová sušárna 

Skládá se z řady pásových dopravníků, na kterých se přisouvá vlhký materiál (1) proti 

proudu vzduchu. Vzduch se ohřívá v agregátech (3). Suchý materiál vypadává 

z posledního pásu. 

1 – komora,  

2 – vozíky s patry, 

3 – ventilátor, 

 4 – kalorifery, 

5 – klapka, 

 6 – výstup vlhkého vzduchu, 

 7 – výstup čerstvého vzduchu 
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obr. 3-49 – pásová sušárna, [1] 

 

3.11.3 Rotační bubnová sušárna 

Je to vyzděný buben s mírným sklonem (5). Jeho rotací se přiváděný vlhký materiál (2) 

šnekovým podavačem (3) posouvá na pravou stranu a přivádí se do kontaktu se suchým 

vzduchem. Na konci bubnu (9) vypadává přes výsypku (6). V tomto případě se vzduch 

(1) vede přes kalorifer (4) do sušárny souproudě. Častěji se sušárna vyhřívá spalinami 

a to protiproudně.  

 

 

 

 

 

obr. 3-50 – schéma rotační bubnové sušárny, [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 3-51 – druhy vestaveb pro rotační bubnové rotační sušárny, [1] 

 

 

1 – vstup sušeného materiálu, 

2 – výstup suchého materiálu,  

3 – topné agregáty 

1 – přívod vzduchu, 2 – vlhký materiál, 3 – šnekový podavač, 

4 – kalorifer, 5 – buben, 6 – výsypka, 7 – ventilátor, 8 – cyklón, 

9 – odvod suchého materiálu 

a) zvedací, b) přihrádkové, c) křížové, d) s mezerami 

e) s uzavřenými dutinami, f) sušárna s uváděním vzduchu (g) do vrstev sušeného produktu 
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3.11.4 Fluidní sušárna 

Vlhký materiál se přivádí na rošt a pod něj se tlakem přivádí suchý teplý vzduch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 3-52 – fluidní sušárna, [1] 

 

3.11.5 Rozprašující sušárna 

Skládá se z válcového, dobře izolovaného tělesa. Sušený materiál se rychle rozptyluje 

otáčejícím kotoučem nebo speciální tryskou do horkého vzduchu. Kapky materiálu 

se pohybují prostorem sušárny po spirále. Produktem sušení je jemný kyprý prášek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 3-53 – rozprašovací sušárna, [1] 

 

 

3.11.6 Dvouválcová sušárna 

Skládá se ze dvou válců, uvnitř vyhřívaných parou, které se otáčejí proti sobě (2), 

vtahují tak mezi sebe vlhký materiál, který se na válce přilepí. Suchý materiál je 

seškrabován z válců a padá dolů. Vlhký vzduch se odvádí vrchem. 

 

 

1 – rozprašovací zařízení 

2 – cyklón 

3 – vstup suroviny 

4 – výstup produktu 

5 – vstup horkého vzduchu 

6 – výstup vzduchu 
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obr. 3-54 – dvouválcová sušárna, [1] 

 

 

3.11.7 Proudová sušárna 

Jedná se o souproudou sušárnu. Ve spalovací komoře (6) vzniklé spaliny unášejí 

v potrubí vlhký materiál (1), který je dávkován šnekovým podavačem (7) a tím jej suší. 

V odlučovači (8) se oddělí suchý materiál (2) a ventilátorem (9) se vlhký vzduch odvádí 

do ovzduší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 3-55 – proudová sušárna, [1] 

 

3.12 Tank - Skladování plynů 

Dle způsobu uskladnění dělíme na: 

- plynojemy 
- tlakové zásobníky 

 

1 – plášť, 2 – válce, 3 – seškrabovací nože 

1 – vstup vlhkého materiálu 

2 – výstup suchého produktu 

3 – sušící plyn 

4 – výstup plynu 

5 – proudová sušárna 

6 – spalovací komora 

7 – dávkovací zařízení 

8 – cyklón 

9 – odtahový ventilátor 
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3.12.1 Plynojemy 

Nepřenosné nízkotlaké zásobníky. Plyn je uskladňován za zhruba stálého tlaku, ale 

proměnlivého objemu. Známe plynojemy suché a mokré. 

 

Suchý nebo-li pístový plynojem 

Vypadá jako vysoká (10m) válcová nádoba, ve skutečnosti její průřez je mnohoúhelník. 

V něm se pohybuje píst, který při plnění stoupá a při vyprazdňování klesá. Pro účely 

oprav a revizí bývá plynojem opatřen výtahem i schody. 

 

Mokrý nebo-li teleskopický plynojem 

Skládá se ze dvou i více tzv. zvonů, které do sebe teleskopicky zapadají. Těsnícím 

prostředím je voda. Tlakem plynu se zvon nadzvedává při plnění a při vyprazdňování se 

zvon vlastní tíhou noří do kapaliny a vytlačuje skladovaný plyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        obr. 3-56 – schéma suchého plynojemu, [1]                         obr. 3-57 – mokrý plynojem, [1]  

 

 

 

 

Tlakové zásobníky 

Jsou zásobníky o stálém objemu, ve kterých se plyn uskladňuje při zvýšeném tlaku. 

Naplňování se provádí pomocí kompresoru, vyprazdňuje se otevřením výpustní 

armatury. Jsou určeny i pro skladování zkapalněných plynů, jako jsou například 

amoniak či oxid uhličitý. Jedná se převážně o ležaté válcové nebo kulové zásobníky. 

1 – nádrž s vodou, 2 – zvon, 3 – přívod plynu 

4 – odvod plynu, 5 – vodící kladky 

6 – konstrukce 

1 – těleso plynojemu, 2 – píst, 3 – žlábek s 

těsněním pístu, 4 – jímka na olej, 5 – čerpadlo, 

6 – vnější výtah, 7 – skládací schody, 

 8 – vnitřní výtah 
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obr. 3-58 – schéma kulového tlakového zásobníku, [1] 

 

 

3.13 Steam Turbine – Parní turbína 

Výkonné tepelné stroje, které přeměňují tepelnou energii na mechanickou. Použití 

v tepelných a jaderných elektrárnách. Nejdříve se mění v pevných rozváděcích tryskách 

tlaková energie páry na pohybovou energii zúžením průřezu. Kinetická energie se 

přeměňuje lopatkami oběžného kola na mechanickou práci. Vlastní turbína se skládá 

z rotoru, který je opatřen oběžnými lopatkami a statoru s pevnými lopatkami. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle tlaku před a za oběžnou lopatkou rozdělujeme turbíny na: 

- stejnotlaké 
- přetlakové 
- kombinované 

 

1 – nosná konstrukce, 2 – tlaková nádoba, 

3 – armatury, 4 – žebřík 

obr. 3-59 – turbínový stupeň, [1]  

1 – rozváděcí kolo 

2 – oběžné kolo s lopatkami 

obr. 3-60 – vznik tlaku na oběžnou 

lopatku, [1] 

1 – tryska 

2 – oběžná lopatka 
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3.13.1 Stejnotlaké parní turbíny 

Jsou charakteristické tím, že mají stejný tlak páry před i za lopatkou. Tvar oběžných 

lopatek je symetrický a větší účinnosti se dosahuje při zvýšení tlaku páry. Vratné 

lopatky symetrické nejsou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 3-61 – stejnotlaká parní turbína se třemi tlakovými stupni, [1] 

 

3.13.2 Přetlaková parní turbína 

Oběžné lopatky jsou nesymetrické. Rozdíl tlaku před a za oběžnými lopatkami vykazuje 

tlakovou diferenci. Větší účinnosti se dosahuje při nízkém tlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 3-62 – přetlaková turbína, [1] 

 

 

1 – vstup páry 

2 – cesta páry 

3 – rozváděcí dýza 

4 – oběžné kolo s lopatkami 

5 – mezistěna s převáděcími lopatkami 

6 – ucpávka 

7 - hřídel 

1 – vstup páry, 2 – cesta páry, 3 – oběžný buben 
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3.13.3 Kombinovaná turbína 

Využívá faktu, že větší účinnost má stejnotlaká turbína při vysokém a přetlaková při 

nízkém tlaku. Pára jde proto nejdříve do stejnotlaké části a pak teprve do části 

přetlakové. Stálý počet otáček udržuje odstředivý regulátor, který prostřednictvím 

servomotoru ovládá regulační ventil.  

 

3.13.4 Gas Turbine - Spalovací turbína  

Spalovací turbíny se konstrukčně podobají parním přetlakovým turbínám. Skládají se ze 

tří částí: axiálního lopatkového kompresoru, spalovací komory a turbíny. Palivo se 

přivádí do spalovací komory (13) palivovými tryskami (14). Vzduch potřebný ke 

spalování se přivádí pod tlakem kompresorem (9). Vzniklé spaliny ze spalovací komory 

roztáčejí lopatky turbíny a odcházejí do výfuku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 3-63 – kombinovaná turbína, [1] 

 

 

 

 

1, 2  – přetlaková část, 3 – stejnotlaká část, 4 – vyrovnávací buben, 5,6,7,8,9,10 – hřídel rotoru 

s ložisky a ucpávkami, 11 – výstupní dýza, 12 – regulační ventil, 14,15,16 – regulátor,  

17 – olejové čerpadlo, 18 – spojka, 19, 20 – zařízení pro otáčení rotoru, 22 – vstupní potrubí,  

 23 – výstupní potrubí, 24 – odvod páry, která unikla ucpávkou vyrovnávacího kotouče 4 
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1 – skříň turbíny, 2 – rotor turbíny, 4,5 – ucpávka, 6,7 – ložiska, 8 – spojka, 

9 – kompresor, 10 – rotor kompresoru, 11 – vzduch nasávaný kompresorem, 

12 – vzduch zaváděný do spalovací komory, 13 – spalovací komora, 14 – palivová 

tryska, 15 – zapalovací svíčka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 3-64 – řez spalovací turbínou, [1] 

 

 

 

 

 

3.14 Shrnutí běžné instrumentace pro jednotlivá zařízení 

 
Kolona 

Je průtokové zařízení, proto je třeba sledovat a regulovat průtok nástřiku na kolonu 

a množství páry do vařáku. Mezi běžné průtokoměry patří elektromagnetické, 

vírové/vířivé, Coriolisovy hmotnostní průtokoměry, plováčkové a škrtící orgány. 

 

 
obr. 3-65 – vírové  průtokoměry firmy Yokogawa modely GS 01F06A00-01E 

typy: a)DY-D, DY-E, b) DYA, c) DY-N 

 
Dalšími důležitými veličinami jsou měření hladiny, teploty, tlaku a diferenčního tlaku. 

Užívají se převodníky tlakové diference, absolutního a relativního tlaku (většinou 

s oddělovacími membránami). 
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Při některých specifických technologiích se měří hustota proudících kapalin, 

jejich hmotnostní průtok popřípadě analýza složek. Používá se hustoměrů různých 

principů: vibrační snímače hustoty (vibrační hustoměry), snímače hustoty 

s radioaktivními zářiči (radiační hustoměry), ultrazvukové snímače. 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 3-66 – hmotnostní průtokoměr firmy Krohne, model OPTIMASS 7000 

 

 

Rovněž důležitá je filtrace, která zabezpečuje zachytávání nečistot. Může jít 

o filtraci součástí armatur nebo filtračních nádrží. Používají se: křemelinové filtry, 

bubnová, hloubková filtrace a membránová filtrace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 3-67– přírubový filtr firmyLDN, 

typ FP-220 

obr. 3-68 – rotační kartáčový filtr 

firmy Sharplex, model RBS-200 
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Odstředivky 

Jsou mechanická zařízení, kde je nutné kontrolovat vnitřní proces, ale i sledovat  

vibrace a otáčky. Je vhodná regulace momentu a často se setkáme s měřením teploty 

ložisek. 

 

 

 

 

 

 

obr. 3-69– snímač vibrací včetně převodníků 

 

 

V oblasti procesu je nutná kontrola a od něho se odvíjející regulace výstupního 

média a to ve smyslu složení, popřípadě teploty. Na vstupu a výstupu se reguluje tlak 

a průtok. 

 

Mokré čištění plynu 

Vzhledem k možnému zvyšovaní vlhkosti tímto způsobem, je důležitá kontrola vlhkosti 

výstupního produktu, opět se užívají různé typy analyzátorů a vlhkoměrů v kombinaci 

s teplotními snímači. Kontrola tlaku na vstupu i výstupu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 3-70– procesní vlhkoměr firmy Ultrakust (Bartec), model Hygrophil H / H+ 4220 

firmy DaNa Travel, model TNC 2010 
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obr. 3-71  – nákres vlhkoměru firmy, Ultrakust (Bartec), model H-4220 

 

Destilace rektifikace 

Při těchto úpravách směsí se často užívá vařáku pro zahřátí směsi. Jako topné médium 

se většinou používá pára. Sleduje s obvykle teplota, tlak, průtok a její množství se řídí 

regulačními ventily s elektropneumatickými pozicionery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 3-72 - regulátory polohy (pozicioner) firmy ABB,        obr. 3-73 – regulační ventil firmy ABB, 

      model TZID       model 23 

 

1 – přívod měřeného plynu,  

2 – vodní nádržka,  

3 – měřící komora,  

4 – čidlo vodní hladiny,  

5 – odvod kondenzátu,  

6 – elektronická vyhodnocovací jednotka,  

7 – vodní čerpadlo,  

8 – terminál 

9 – přívod vzduchu, 

10 – ejektor,  

11 – odvod plynu,  

12 – redukční stanice vzduchu 
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Absorpce a Adsorpce 

Jedná se proces za účasti plynu, proto i zde je běžně kontrolován tlak v hlavě. Druhá ze 

složek je kapalina, proto se kontroluje a reguluje její průtok, hlídá se výška kapaliny 

včetně běžné signalizace. Pokud je v technologii použito chladící zařízení je potřeba 

kontrolovat teplotní toky. V některých případech se stanovuje kvalita vody (pH, 

vodivost). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     obr. 3-74 – varianty měřících sond,                          obr. 3-75 - vyhodnocovací elektronika firmy ABB, 

  model AC220                               model AX 400 

 

U technologií zpracování plynů se kontroluje jeho složení pomocí procesních 

chromatografů. 

 

 
obr. 3-76 – chromatograf firmy ABB, model Vista 2000 
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Odparky 

Roztok přivedený do odparky je zahříván a následně dochází k odpařovaní. V tomto 

procesu je důležité sledovat teplotu topného média a teplotu samotného roztoku. 

Důležitým faktorem je množství přivedeného roztoku, proto se reguluje průtok, hladina 

a tlak. Další měřenou veličinu je teplota.  

Pro kontrolu hladiny se užívají: plovákové hladinoměry, radiometrické, radarové 

hladinoměry a měření tlaková diference (s oddělovacími membránami). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tepelný výměník 

Zařízení, které ochlazuje nebo zahřívá v něm proudící složku. Zde je důležitá kontrola 

jak průtoku složky, tak chladícího či topného média, včetně teplot. Nejčastěji je 

kontrolována složka na výstupu a pracovní médium na vstupu. U tepelných výměníků 

pára – voda je běžné sledování teploty a tlaku vstupní páry a topné vody, teplota 

kondenzátu a kontrola činnosti okruhových zřízení – čerpadel a ventilů.  

V případě mechanických  součástí zajišťující promíchávaní (duplikátory) je 

potřebná kontrola a regulace otáček, případně vibrací. 

 

obr. 3-78 – příklady užití měření hladiny 

pomocí radiometrického principu 

obr. 3-77 – radiometrický senzor firmy 

Endress+Hauser model Gammapilot M FMG60 
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Míchačky 

Další z řady mechanických zařízení, kde je třeba dbát nejen na proces, ale i na 

mechanické vlastnosti zařízení jej ovlivňující. Jde především o kontrolu a regulaci 

otáček, kroutícího momentu. Protože jde o smíchávaní dvou látek, je potřeba sledovat 

průtok a analyzovat vystupující produkt a dle jeho kvality řídit suroviny vstupující do 

zařízení. V případě vysokootáčkových strojů jsou sledovány i vibrace a teplota 

v ložiskách. Protože se používá technik probublávání, je třeba kontrolovat tlakovou 

diferenci a hladinu. 

 

Sušárny 

V sušárnách je důležitá kontrola teploty na několika místech a sledovaní vlhkosti. 

Sledování tlaku (podtlaku) se používá u vakuových sušáren. 

 

 
obr. 3-79 – přehled různých tlakových snímačů, včetně ukazatelů firmy Foxboro 

 

Čerpadla   

Jsou mechanická zařízení, kde je mimo procesní kontroly průtoku, rychlosti a tlaku 

kapaliny vystupující z čerpadla, důležitá regulace a kontrola otáček popřípadě 

kroutícího momentu a včetně vibrací. 

 

Skladování plynů 

Zde je hlavním instrumentem manometr pro kontrolu tlaku v nádrži. Pro zajištění 

kontroly přidružených součástí jako je čerpadlo a olej, je běžná kontrola tlaku a teploty 
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oleje a tlak čerpadla. V případě mokrých plynojemů je důležité sledování hladiny. Při 

užití zkapalňovaných plynů je nepostradatelnou součástí sledování teploty kombinované 

s kontrolou vlhkosti. 

 

 

 

 

 

 

obr. 3-80 – místní tlakoměr firmy ABB, model MIP 10 

 

 

 

 

 
obr. 3-81 – jímkové teploměry firmy ABB, modely od shora: Měřící vložky TSP101, teploměr do jímky 

SP111, SensyTemp WT-D 

 
Turbíny 

Složitá zařízení pro přeměnu tepelné energie v mechanickou. Je zde třeba stálého 

sledování tlaku a teploty většinou před i za lopatkou, dále regulace otáček. Vibrace 

rotoru a hřídelí, ale i celkového zařízení. Sledování teplot v ložiskách. Není neobvyklé 

sledovaní kamerovým systémem pro visuální kontakt. Dále u přidružených zařízení jako 

je kompresor vzduchu se sleduje jeho tlak a teplota oleje. U spalovacích turbín se navíc 

sleduje kvalita a množství spalin vypouštěných do ovzduší (NOx, CO, CO2 a O2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 3-82 - kontinuální analyzátor spalin (IR fotometr) firmy ABB, model Uras 26 
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Přístroje pro tepelné a spalovací procesy 

V tepelných elektrárnách, teplárnách a spalovnách odpadu, kde se používá hořáků na 

uhelný prach, plyn či mazut je z bezpečnostního hlediska nutné sledovat hoření 

plamene. Ten se kontroluje hlídačem plamene. Hlídače jsou různých typů a principů: 

ionizační (do plamene je vložena isolovaná elektroda napájená střídavým napětím, 

tokem iontů žhavých plynů se tato elektroda nabíjí záporným napětím) nebo se využívá 

UV a IR záření plamene. Plynové a mazutové hořáky se regulují vhodným spalovacím 

regulátorem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měření teploty v topeništi lze sledovat bezkontaktním způsobem, např. pomocí 

pyrometrů, které jsou vhodné pro dynamické procesy. 

 

 

 

 

 

 

 
 

obr. 3-85– pyrometr firmy ABB model TIR-P                     obr. 3-86 - měření teploty v kotli pomocí  

                         Sensytherm IR-PD, typ CO2  

 

 

 

obr. 3-83 –hlídač plamene firmy Lamtec 

s oddělenou vyhodnocovací elektronikou, 

 model FS 250 

obr. 3-84 – regulátor firmy 

Lamtec, model ETAMATIC 
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Kromě analýzy kvality spalin se měří obsah prachových částic v kouřových plynech. 

Používá se prachoměrů na optickém principu (měřením opacity/extince). Opacita určuje 

podíl světelné intensity, prošlé absorbujícím prostředím. Je tedy měrou průhlednosti 

látek. Čím větší je tedy (opacita), tím je látka méně průhledná. Přístroje je možné 

zkalibrovat na měření mg/m3. 

 

 

 

 

obr. 3-87 - prachoměr firmy Durag, model D-R –290 

 

 

 

 

obr. 3-88 – měřič opacity firmy Durag, model D-R –216 

 

 

 

 

 

obr. 3-89 – prachoměr na principu laserového paprsku firmy Durag, model D-R –800 
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4. Orientace v technické dokumentaci 

Pro práci s hlavními částmi SmartPlant Instrumentation a s aplikacemi navazujícími, je 

třeba se nejdříve orientovat ve výkresové dokumentaci typu PFD a P&ID, rozumět 

terminologii a udělat si představu o projektovaném procesu. Pochopit, co v které části je 

důležité a co naopak okrajové. Osvojit si představu o instrumentech řazených do 

procesů.  

 

4.1 PFD (Process Flow Diagram) výkres 

PFD vyjadřuje bilanční schéma, tedy produkty a reaktanty, označuje směr průtoku médií 

a jeho doplňkem bývá tabulka složení a fyzikálních vlastností látek. Při tvorbě se užívá 

základních schematických značek. Návrh měření a regulace je vyobrazen jen náznakem 

nebo vůbec. Ve výkresu PFD (celý výkres viz příloha E-1) nalezneme zařízení 

s identifikačním číslem C305, jedná se o atmosférický absorbér.  

 

 
obr. 4-1 – část výkresu PFD se znázorněným atmosférickým absorbérem 

 

Dalším krokem bude identifikace všech proudů vstupujících a vystupujících 

z absorbéru C305. Tímto si uděláme představu, k čemu v absorbéru dochází a můžeme 

i odhadnout, co bude třeba kontrolovat či regulovat a tedy vytvořit potřebné smyčky. 

Zakreslení lze vidět na následujícím obrázku (červenou barvou). Z pohledu na něj, 
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vyplývá i fakt, že některé proudy jsou cestou k absorbéru, či od něj smíchány s jinými 

a musejí proto mít nové označení. Údaje o typu proudu, zda-li jde o plynou či kapalnou 

fázi atd. lze dohledat v materiálové bilanci. 

 

 
obr. 4-2 – část výkresu PFD se znázorněným atmosférickým absorbérem, jeho proudy (červeně), 

regulační ventily (modře), cirkulační chladič (zeleně), [13] 

 

Postupným přiblížením k samotnému absorbéru máme možnost na výkrese PFD 

vyhledat mj. regulační ventily (označeno modrou barvou) a cirkulační chladič (zeleně) 

přímo související s dříve nalezenými proudy. 

 

4.2 P&ID (Process & Instrumentation Diagram) výkres 

PFD bývá obvykle základem pro tvorbu P&ID diagramů (výkresů). Zařízení jsou 

v mnoha případech zobrazována skutečným tvarem, ne pouze značkou a ve skutečné 

velikosti v daném měřítku (není požadováno). Z diagramů je možné chápat, jak jsou 

jednotlivé prvky propojeny. Na výkrese typu P&ID již najdeme detailnější informace 

o řízení procesu, naopak informace okrajové, by zde byly zbytečné a matoucí. Je možné 

již vyčíst čísla smyček resp. obvodů a náležité zkratky, značící funkce smyček 
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(červeně). Případná označení vedení potrubí – lines resp. spojnice (zelené) jsou též 

součástí výkresu, jakož i schématické značky armatur (regulačních ventilů – značena 

modře) a přípojné body včetně přírub na potrubním vedení (tyrkysová). Nezaměňovat 

za čidla a kontrolní body pro smyčky (černá)! 

 

 

obr. 4-3 – část výkresu P&ID se znázorněným atmosférickým absorbérem 

 

Poznámka: 

Pro zachování přehlednosti, nejsou označena všechna místa na výkresu.
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Seznam obvodů definovaných na výkrese: 

 

Smyčka Číslo Funkce Umístění P&ID Popis 

FIC 1111 FT 1103-AV-N34-50 11 Vysilac 

 1111 FV 1103-AV-N34-50 11 Regulacni ventil 

FI 1112 FT 1112-AV-N36-100 11 Vysilac 

FI 1117 FT 1125-AV-N34-50-A 11 Vysilac 

PI 1113 PT C 305 - HLAVA 11 Vysilac 

LIALLH 1114 LT C 305 - PATA 11 Vysilac 

LISCALLH 1118 LT C 305 11 Vysilac 

 1118 LV 1128-AV-N34-40-A 11 Regulacni ventil 

TI 1132 TI 1108-SX-N34-80 11 Teplomer 
TI 1133 TI 1120-SX-N34-250-A 11 Teplomer 

tab. 4-1 – přehled smyček 

 

 

Každý regulační obvod resp. smyčka obsahuje jeden a více instrumentů. Těm je 

nadefinováno v rámci procesu několik vlastností a ty jsou zaneseny do specifikačního 

listu. Prozkoumáme smyčku TI-1132 a konkrétně teploměr v ní obsažený.  

 

Určíme běžné parametry: 

• Provozní podmínky - pracovní teplota: 40 °C 

• Provozní podmínky  - maximální teplota: 80 °C 

• Teplotní rozsah teploměru: 0-120 °C 

• Označení potrubní větve, kde je teploměr umístěn: 1108-SX-N34-80 

• Typ a velikost závitu pro připojení teploměru: G 1/2" A  
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obr. 4-4 – část specifikačního listu teploměru TI-1132 

 

Poznámka: 

U teplotních veličin není zobrazena běžná značka pro stupně celsia ºC. Jedná se 

o znakové omezení které lze vyřešit, může ovšem dojít ke komplikacím při tisku 

formou nečitelných znaků. Ze stejných důvodu není ve většině textů užito diakritiky.  

 

Podobně budeme postupovat pro obvod FIC-1111. Z něj vybereme regulační ventil  

FV - 1111  a určíme následující parametry: 

• Označení potrubní větve, kde je ventil umístěn:1103-AV-H34-50. 

• Světlost této potrubní větve: 50 mm. 

• Médium, které ventilem protéká: čpavková voda. 

• Normální průtočné množství protékající tímto ventilem: 17,3 m3/hod. 

• Normální vstupní tlak 800 kPa 

• DN sedla: DN50. 

• Cv součinitel: Cv =44,2. 

• Typ průtočné charakteristiky: ekviprocentní. 

• Typ pohonu: membránový. 

• Typ a model pozicionéru: DVC 5010. 

• Vstupní signál korektoru: 40-200 kPa. 
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obr. 4-5 – specifikační list regulačního ventilu FV-1111 

 

Jak bylo zmíněno dříve, součástí projektu je i technická výkresová dokumentace 

prvku jako takového. SmartPlant umožňuje použití výkresu běžných formátů CAD 

aplikací - Autodesk AutoCAD (2000 a více), Bentley Systeme MicroStation for 
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Windows nebo je možné užití aplikace SmartSketech patřící do rodiny SmartPlant od 

firmy Intergraph. I do tohoto typu výkresu by měl mít projektant možnost nahlédnout, 

aby zhodnotil volbu případných instrumentů, které mají být součástí kontrolní či 

regulační smyčky resp. obvodu z důvodu omezujících rozměrů, způsobu uchycení, 

podmínek jakým budou vystaveny apod. Důležitými rozměry jsou výška, průměr dna 

a vrcholu. 

 

obr. 4-6 – technický výkresu atmosférického absorbéru, [13] 

 

Od technického výkresu můžeme přejít ke specifikačnímu listu, který nám již napoví 

více o umístění (červeně), materiálu, izolaci, technických podmínkách (modře) 

průměrech přípojných míst – přírub (tyrkysová) a míst pro kontrolní prvky (hnědá) atd.. 

 

Poznámka: 

Výše jmenované označené prvky jsou stejnou barvou i na přecházejícím technickém 

a P&ID výkresu. 



 - 62 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 4-7 – technologický list atmosférického absorbéru, [13] 

 

 

4.3 Absorbce a močovina 

Po všech technický náhledech se zastavíme nad principem funkce atmosférického 

absorbéru a uvedeme základní informace o produktu, který se v procesu vyrábí, tedy 

močovina. 
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4.3.1 Atmosférický absorbér 

Absorpce je operace, při níž se pohlcuje jedna ze složek plynné směsi pomocí kapaliny. 

Spodem přivedeme plynnou směs se složkou, kterou chceme izolovat a inert. Shora je 

přiveden absorbent – kapalina, která pohltí chtěnou složku a vzniká tak absorbát 

a odvádí se spodem zařízení. Nepohlcená plynná složka – inert odchází vrchem 

absorpčního zařízení (podrobnější schéma viz 3.6.1), [1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 4-8 – zjednodušený nákres principu atm.  absorbéru  

 

 

Poznámka: 

• Absorbát – výsledek absorpce 

• Absorpce - operace, při níž se pohlcuje jedna ze složek plynné směsi pomocí 

kapaliny 

• Adsorpce - difúzní operace, při níž dochází k pohlcování některých složek 

plynné nebo kapalné směsi na povrchu pórovitých tuhých látek – adsorbentů 

• Inertní - označení látek či objektů, které se zvažovaného procesu neúčastní; 

hovoří se o látkách, které nevstupují do chemické reakce 

 

 

 

inert 

aktivní složka 

a inert 

absorbát 

absorbent 
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4.3.2 Močovina 

Močovina jako nejdůležitější derivát kyseliny uhličité se průmyslově vyrábí zahříváním 

oxidu uhličitého s amoniakem v autoklávu na 130 °C při tlaku 5 MPa. Nejprve vzniká 

karbaman amonný (amonná sůl karbamové kyseliny), která dehydratuje na močovinu. 

Močovina je krystalická látka o bodu tání 132 °C, [2].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 4-9 – princip výroby močoviny v rovnicovém stavu 

 

Močovina byla první organickou sloučeninou připravenou uměle z anorganických 

surovin, a to zahříváním kyanatanu amonného. Připravil ji F. Wöhler v roce 1828, [2]: 

 

 

 

   

 

obr. 4-10 – první reakce vedoucí k výrobě močoviny, [2] 

 

Poznámka: 

Exotermní reakce - tepelný obsah (vnitřní energie) produktů je nižší než reaktantů 

(rozdíl je uvolňován do okolí) 

Endotermní reakce - tepelný obsah (vnitřní energie) produktů je vyšší než reaktantů 

(rozdíl je odebírán z okolí) 

+−→+ 42232 NHCOONHCONH

OHCONHNHNHCOONH 22242 +↔+−

amoniak 
oxid 

uhličitý 

karbaman 

amonný 

močovina voda 

exotermní r. 

endotermní r. 
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Vlastnosti: 

• Patří do skupiny dusíkatých hnojiv a obsahuje jeho největší koncentraci 46,4% . 

• Produkce močoviny dosahuje hodnoty 100,000,000 tun/rok.  

• Dodává se na trh v podobě prilovacích zrn nebo granulí.  

 
Použití:  

• Jako hnojivo, více než 90% produkce 

• Močovino-formaldehydové pryskyřice  

• Výroba melaminu  

• Krmivo (přísada do siláže)  

• Farmaceutický průmysl (příprava barbiturátů)  

• Výroba aminoplastů 

 
Technologie výroby močoviny : 

• CO2 Stripovací proces – STAMICARBON  

• NH3 a CO2 komprese  

• Syntézní část  

• Recirkulační část  

• Odpařovací část  

• Zpracování odpadních vod  

• Prilovací nebo granulační jednotka  

 
Blokové schéma výroby močoviny: 

 

 
 

obr. 4-11– blokové schéma výroby močoviny, [4] 
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5. Jak funguje softwarový produkt SmartPlant Instrumentation 

SmartPlant v podobě aplikace funguje principem Server-Klient (obdobný princip 

Master-Slave). Na stanici (klient) se nainstalují produkty, které projektant bude užívat 

a následně přistupuje na databázový server, kde jsou uchována všechna data, tedy 

i projekt na kterém pracuje. Podporované databázové systémy jsou SQL a Oracle. Toto 

umožňuje přístup ke stejnému projektu, aniž by byla jakýmkoliv způsobem potřeba 

navázat komunikace s klientskou stanicí projektanta. Aplikační server umožňuje 

z jednoho místa instalovat na všechny klientské stanice automaticky update a upgrade 

softwaru. Výhodou může být možnost používat určité typy aplikací přímo ze serveru, 

aniž by je klient musel mít instalovány, např. Administration Modul (Administrační 

modul), aplikace pro import dat apod.. Při tomto řešení může, také docházet ke 

zbytečnému zatěžování počítačové sítě.   

 

 
obr. 5-1 – náhled na princip síťové komunikace 

 

5.1 Všeobecné pojetí modulů 

Produkt SmartPlant Instrumentation obsahuje řadu pracovních modulů, jejichž význam 

bude objasněn dále. Jedním z modulů je Administration Module (Administrační modul). 

Protože jeho úloha je hlavně organizační, nepřijde s ním běžný projektant do kontaktu 

a ani jej nelze z prostředí SPI zpustit. Přestože je součástí SPI, bude nadále probírán 

samostatně, protože není projekčním modulem, ale spíše mezistupněm. 
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obr. 5-2 – mapa SPI a modulů 

 

5.2 Důležité pojmy 

Na úvod je nutné zavést a vysvětlit důležité pojmy, které budou užívány. Bude použito 

anglických názvů a jejich českých překladů, v základních vysvětleních obojí. Pro 

snadnější přijímaní faktů, jsou anglické názvy skloňovány, přestože to není příliš 

vhodné, ale určité situace, obzvláště výukového charakteru to vyžadují.  

 

SPI lze definovat dvěma částmi, a to Administration Modul (Administrační modul) 

a samotným SmartPlant Instrumentation (někdy označováno jako INtools), kde již 

probíhá samotná projekce. Pro běžné uživatele nebude práce s Administračním 

Modulem důležitá. Při užití SPI se nejprve definuje samotná hierarchie každého 

projektu viz obr. 5-3. 

 

 
obr. 5-3 – náhled na hierarchii domény 

 

5.2.1 Pojmy v Administračním Modulu 

 

Domain  - Doména resp. Projekt 

Pojem, který se používá pro definování projektu - pracovního prostředí a tím pro 

aktivity související s instrumentací. Systémový Administrátor musí nejprve vytvořit 

doménu před tím, než budou uživatelé pracovat s SPI. 
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Plant - Podnik   

Základní úroveň v hierarchii závodu. Doménový administrátor může měnit strukturu 

závodu a také aplikovat uživatelem definovanou hierarchii názvů úrovní. Po uložení 

struktury hierarchie jsou již úrovně pro danou doménu závazné. Jména lze i poté 

zaměňovat. 

 

Area - Oblast 

Prostřední úroveň hierarchie. Doménový administrátor může měnit strukturu a nastavit  

uživatelem požadované názvy a úrovně hierarchie závodu. Po uložení struktury 

hierarchie jsou zadané úrovně pro danou doménu pevně dané. Jména úrovní zůstávají 

zaměnitelná. 

 

Unit - Jednotka 

Nejnižší úroveň hierarchie závodu. Doménový administrátor může změnit strukturu 

závodu a také aplikovat uživatelem definovanou hierarchii úrovní jmen namísto těch, 

která jsou dána. Po uložení struktury závodu se stává tato struktura pevně danou pro 

tuto doménu. Jména položek hierarchie závodu zůstávají zaměnitelná. 

 

Naming Covnections - Názvoslovné Proměnné 

Nejdůležitější pojem, se kterým se setkáme jako administrátoři. Při samotné projekci 

budeme jejich nastavení užívat, aniž bychom si to uvědomovali. Jedná se vlastně 

o definici identifikačních parametrů a pravidel, při zakládaní smyček, instrumentů, 

panelů zařízení, propojovacích kabelů atd.. Definují se v Administračním modulu. 

 

 
obr. 5-4 – náhled na rozšířenou hierarchii domény 
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5.2.2 Pojmy v aplikaci SP Instrumentation 

 

Loop - Smyčka resp. Obvod 

Pod pojmem smyčka si lze představit regulační obvod (uzavřený, otevřený), ale 

i běžnou část procesu bez jakékoliv regulace, čímž může být ukazování hladiny, teploty, 

tlaku. Obvody resp. smyčky tedy obsahují tag (Instrument) pro řídicí systém.  

 

Tag 

Pojmem tag je myšleno číslo (položka), jemuž je přiřazen nějaký instrument, který je 

nebo bude zařazen do obvodu resp. smyčky. Může to být ventil, průtokoměr, teploměr, 

ale nepatří sem PLC zařízení apod. 

 

Entita 

Loop a Tag ale i PLC, dokumenty, rozvodné kabely… mohou být někdy nazývány jako 

entita, je to souhrnné označení pro existující položky, či jejich skupinu. 

  

5.3 Administration Modul - Administra ční modul 

Administrační modul slouží k zakládání projektu, přidělování práv, tvoření skupin 

a uživatelů, nastavovaní základních norem a editaci spojenou s projektem. 

V základu se dělí na dva způsoby použití, jako Systém Administration 

(Systémový administrátor) a Domain Administration (Doménový administrátor). 

Prvním krokem je vždy užití systémové administrace k založení projektu, teprve poté se 

užívá doménové administrace, za účelem nastavovaní detailů v projektu. 

 

 
obr. 5-5 – výběrové okno pro typ administrace a volbu domény 
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5.3.1  System administrator - Systémový administrátor 

Osoba definující a  udržující databázovou infrastrukturu. To zahrnuje tvorbu pracovního 

prostředí, uživatelů a pracovních skupin včetně doménového administrátora, nastavuje 

revizní záznam o doméně, bezpečnost databáze, například typ šifrování hesel a jak 

reagovat na uživatele, který zadává špatně hesla. Určuje, zda-li mají býti uživatelská 

jména jedinečná, generuje zvláštní druhy zpráv, například výpis přístupů do domény 

atd..  

 

5.3.2 Domain administrator - Doménový administrátor 

Je zodpovědný za správu zdrojů, které nadefinoval systémový administrátor. Funkce 

doménového administrátora zahrnuje definování projektů v pracovním prostředí včetně 

definovaní vlastníka či okruh působnosti projektování, případně jak spravovat pracovní 

prostředí, které je definováno jako inženýrská organizace, přidělování přístupových 

práv uživatelům, definování názvoslovných konvencí, úrovní hierarchie závodu, atd.. 

 

5.4 SmartPlant Instrumentation (SPI) 

V této části nalezneme několik základních modulů, mající své vlastní podmoduly. 

Browser Module, Instrument Index Module, Specifications Module, Wiring Module, 

Process Data Module, Calculation Module, Loop Drawings Module, Hook-Ups module, 

Maintenance Module, Document Binder Module. 

 

5.4.1 Browser Module 

Tento modul je určen k nastavení zobrazovaní Browserů - Průzkumníků a umožňuje 

snadný pohyb mezi nimi, včetně modifikace z jednoho místa. Hlavní součástí je 

Browser Manager, který obsahuje řadu předdefinovaných způsobů zobrazení 

a umožňuje i vlastní definování pravidel pro zobrazování. Další možností je 

nadefinovat, jak se bude zobrazování uskutečňovat, například přehled všech regulačních 

ventilů, řazených podle průtoků. Pravidla pro každý browser je tedy možné definovat 

samostatně, k tomu slouží právě Browser Manager. 

 

5.4.2 Instrument Index Module 

Modul slouží ke snadnému vytváření, modifikování a udržovaní seznamu všech užitých 

instrumentů a  informací o nich. Dovoluje nám přidávat, duplikovat a mazat smyčky 

a instrumenty. Je možné také vytvářet nové typy instrumentů. Důležité hodnoty náležící 
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každému tagu (P&ID čísla výkresu, spojnice, umístění, systém I/O, názvy vybavení 

atd.), jsou organizovány pomocí polí. Modul také umožňuje zobrazování instrumentů 

podle předdefinovaných nebo vlastně vytvořených pravidel a různé typy řazení. 

Předností je tvoření reportů (zpráv) v několika formátech, s možností přidávání 

poznámek a závěrů.  

 

5.4.3 Specifications Module 

Prostředek pro vytváření dokumentů s detailní specifikací pro instrumenty začleněné do 

procesu. Úzce spolupracuje s Process Data a Calculation moduly, to znamená, že při 

výpočtech nebo definicích procesů, jsou hodnoty mezi sebou sdíleny a nemusí se ty 

samé údaje vyplňovat znova. Tímto je také zajištěna kontrola, aby nebyly v různých 

dokumentech uvedeny nesouhlasné hodnoty pro stejnou komponentu. Návaznost je 

obousměrná, co změníte v jednom modulu bude uloženo i pro práci v druhém. Před tím 

se systém nejdříve zeptá, zdali chcete změny aktualizovat. 

Princip vytváření specifikací je založen na generování předdefinovaných 

formulářů, které lze přidělit pro každou komponentu. Každý formulář obsahuje jeden 

nebo více specifikačních listů. Je možné vytvořit dva druhy specifikací: 

• Single-tag specification: dokument s detailními vlastnostmi o jedné entitě 

• Multi-tag specification: dokument s popisem dvou nebo i více 

instrumentů. Tento způsob obsahuje jednotná pole, která jsou stejná pro 

všechny instrumenty a k nim navíc pole, která jsou individuální pro každý 

z nich. Multi-tag lze použít pouze pro entity typu instrument. 

 

5.4.4 Wiring Module 

Propojovací modul umožňuje efektivně definovat a řídit vytváření a údržbu panelů 

různých druhů, spojení a směrování všech propojených zařízení. Představa panelu je 

v tomto směru spíše k reprezentování jakéhokoliv zařízení, ke kterému vedou “dráty“. 

Propojovací modul, tedy zabezpečuje zmapování všech propojení včetně typu kabelu od 

počátečního do koncového bodu. Definice různých variant kabelů, výrobců, stylů 

zapojení, ukončovacích konektorů atd. je samozřejmostí.  

Modul je navržen tak, aby bylo možné spolupracovat s několika odděleními. 

Typickým způsobem je spojení od bodu A do bodu B na straně projektanta procesu a od 

bodu B do bodu C na straně projektanta řídicí techniky. Projektant procesu zanese do 

svorkovnice (má grafické znázornění) výstupy a vstupy pro zařízení (ukazatele, 
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průtokoměry, servomotory,  tlakové měřiče…) a ze svorkovnice jsou vedeny do 

regulátorů, PLC zařízení DCS apod. Tímto stylem je zaveden jednotný řád a nevzniká 

nepřehledný chaos. 

 

5.4.5 Process Data Module 

Modul procesních dat umožňuje efektivně zpracovávat provozní podmínky pro určitý 

instrument nebo spojnici. Tyto provozní podmínky se poté stávají referenčním bodem 

systému. Procesní data pro přístroje se vztahují k sedmi základním funkcím v procesu: 

Flow (Průtok), Temperature (Teplota), Pressure (Tlak), Level (Hladina), Analyzer 

(Analýza), Control Valve (Regulační ventil) a Relief Valve (Pojistný ventil). Tato data 

včetně procesních jednotek pro jejich měření, mohou být kdykoli modifikována. 

Je možné provádět také dávkové zpracování listů procesních dat přizpůsobením 

existujících přístrojů a spojnic. Používá se k tomu interface, který umožňuje přiřazení 

procesních charakteristik současně několika skupinám přístrojů, čímž je zajištěna 

integrita v rámci celého systému. 

Modul procesních dat sdílí data s komponentami smyček, které jsou asociovány 

s daným procesem. Tato data jsou dále sdílena s Specifications Module (Specifikační 

modul), Calculations Module (Výpočetní modul), Instrument Index Module (Modul 

seznamu instrumentů). Tím je umožněno včlenění dat ze všech těchto modulů do 

generovaných zpráv - reportů. 

 

5.4.6 Calculation Module  

Výpočetní modul obsahuje čtyři podmoduly: 

• Výpočet regulačních ventilů 

• Výpočet průtokoměrů 

• Výpočet pojistných ventilů 

• Výpočet teplotních jímek 

 
Každý podmodul se pracuje samostatně a je plně integrován s rámci celého systému 

SPI. Tyto výpočetní moduly respektují všechny hlavní mezinárodní standardy (ISA, 

ANSI, API, ISO a IEC 60534-2-1(1998)) pro snadný, rychlý a komplexní výpočet 

regulačních ventilů, průtokoměrů, pojistných ventilů a teplotních jímek.  

Data potřebná pro výpočet určité položky jsou použita z Instrument Index 

Module (Modulu Seznamu Instrumentů), ale především z Process Data 
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Module (Modulu Procesních Dat). V případě že tyto nejsou řádně vyplněny, nebude se 

moci výpočet uskutečnit. Calculation Modul tedy otevře potřebné dokumenty 

a barevným zvýrazněním určí ty, které je potřeba doplnit. Dále je nutné vyplnit hodnoty 

potřebné hlavně pro výpočetní modul jako jsou: průtokové koeficienty ventilů, 

požadovaný výtlak spolu s dalšími parametry. Po provedení výpočtu se příslušná data 

mohou včlenit do generovaných zpráv a specifikací. V rámci tohoto SW nejsou 

podporovány výpočty pro materiály, které mají práškovou strukturu nebo pro tzv. 

dvou-fázový průtok.  

 
5.4.7 Loop Drawings Module  

Modul se používá pro načtení předdefinovaných instrumentačních dat a pro 

vygenerování příslušných výkresů smyček. Každé komponentě ve výkresu smyčky jsou 

přiřazeny potřebné bloky výkresu, které reprezentují funkci a směr propojování. Na 

výkrese je zobrazena informace o smyčkách a jejich instrumentech, způsob propojení, 

data o  spojnicích, o DCS, reference dokumentů, povolení, revize, a všeobecné 

informace. Pokud požadujeme použití vlastních výkresu,  je nutné je k blokům přiřadit.  

Při použití typických bloků pro běžné instrumenty mohou být vloženy do 

smyčky automaticky s jejich odpovídajícími grafickými elementy. Modul pro 

generování smyček umožňuje vytváření výkresů, které obsahují data stažená z databáze 

a pokud je to potřeba tak i data z externího souboru. 

Výkresy smyček se dají generovat jedním z následujících způsobů: 

• Použitím Enhanced Report Utility 

• Použitím standardního zabudovaného generátoru výkresů smyček (Generating 

SmartLoop Drawings) 

• Použitím externí CAD aplikace (SPI podporuje Intergraph Smart Sketech, 

Autodesk AutoCAD (2000 a pozdější) nebo bentley Systéme MicroStation for 

Windows. (Generating Loop Drawing Using an External CAD Engine). 

 
5.4.8 Hook-Ups module  

Modul odběrů umožňuje vytváření, prohlížení a editování instalačních detailů pro 

všechny připravené výkresy přístrojů (hook-ups) v rámci aktivní domény. 

Tento modul se stará o důležité úkoly související s údržbou, jako je např. 

přiřazení typu instrumentu k typu odběru, udržování uživatelem definovatelné databáze 

odběrů, vytváření kompletních položek (podle čísel tagů načtených ze seznamu 
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instrumentů).Z tohoto modulu lze tisknout speciální zprávy,  např. seznam položek 

odběrů, seznam tagů, a dále důležitá kalkulace materiálu (Bill of Material – BOM). 

Průzkumník odběrů (Hook-Up Explorer) nabízí hierarchii dat odběrů. V této 

hierarchii jsou čísla tagů přiřazena k uživatelem definovaným odběrům. Jméno každého 

odběru se dá vytvořit podle specifických požadavků projektanta. 

Modul odběrů nabízí projektantovi uživatelské pracovní prostředí pro snadné 

a efektivní zvládnutí všech těchto úkolů. Lze vytvářet a zpracovávat nejrůznější detaily 

výkresů odběrů, které pak slouží pro vygenerování kalkulace materiálu. 

 
5.4.9 Maintenance Module 

Tento modul se používá pro dokumentování údržby přístrojů v závodě. V  Instruments 

Index Module se plánuje preventivní údržba přístrojů a v Maintenance Modulu resp. 

Modulu Údržby se zapisují všechny provozní detaily. Údržba s přerušením provozu 

(breakdown maintenance) se plánuje a implementuje s pomocí v modulu údržby. 

 
5.4.10 Document Binder Module  

Modul pro spojování dokumentů se užívá za účelem shromáždění specifikací a jiných 

podkladů, které je potřeba udržovat pohromadě. Každé takto sebrané dokumenty jsou 

vedeny jako jeden balík. Je možné vytvořit souhrn všech dokumentů do jednoho balíku 

a přiřadit jim stejnou verzi revize. Po té je možné sledovat rozdíly v projektu po 

revizích. Vytvářejí se dva typy sebraných dokumentů resp. balíků: Specification Binder 

(Specifikační balík) a General Document Binder (Obecný balík dokumentů). 

Dokumenty lze propojovat podle kritéria, které požadujeme. Kdykoliv je k instrumentu 

přiřazen specifikační list, může být přidělen pouze k jednomu specifikačnímu balíku 

nebo k několika obecným balíkům dokumentů, ale ne pro oba najednou. 

 

5.5 Pracovní prostředí SPI  

Prostředí je ve všech modulech velice podobné. Lze jej rozdělit na čtyři části: 

• Pracovní pole – část kde se uskutečňuje veškeré dění 

• Spodní menu – zde jsou zástupci nejběžnějších funkcí modulu 

• Horní menu – (někdy též akční menu) jedná se o funkce již detailnějšího 

charakteru (reporty, vytváření speciálních polí atd.) 

• Menu modulů – přehled všech modulů a to i v případě, že nejsou součástí 

licence se kterou se pracuje  
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obr. 5-6 – pracovní prostředí SPI 

 

 

 

 

 

Spodní menu       

Menu modulů 
Horní menu 

Název modulu 

Pracovní pole 
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6. Průvodce návrhem procesu 

Princip práce a orientace v modulech, bude předvedena na všeobecných nastaveních 

a hodnotách, z důvodů jasnější aplikovatelnosti. Protože jde o výukovou dokumentaci, 

bude dle požadavků zvolena kombinace psaného popisu s obrázky a ozvučených 

video-sekvencí, jejichž název je vždy uveden za vysvětlením problematiky. Celkový 

seznam je uveden v Příloha C a jsou obsaženy na přiloženém CD. Videa mají sloužit 

k rychlému návodu jak uskutečnit určitý krok. Jsou doplněna případným komentářem, 

bez vysvětlování hodnot a běžných nastavení.   

Práce  v SmartPlant Instrumenatation, již předpokládá přípravu domény, včetně 

hierarchie a všech jejích naming coventions v Administračním modulu. 

 

6.1 Administration modul  -Administra ční modul 

V rámci tohoto modulu, budou předvedeny jen základní operace pro zpravování účtu 

a definovaní důležitých nastavení v doméně, mezi které patří naming covnections 

(názvoslovné proměnné). 

 

6.1.1 Hierarchie projektu, tvorba a editace 

Neměnné nastavení hierarchie projektu v doméně je Plant -> Area -> Unit 

(Podnik->Oblast->Jednotka). Je možné je přejmenovat ze standardních hodnot 

DEAFULT na vhodné názvy, jak potřebujeme a pak s nimi budeme pracovat v SPI. Dále 

se v každé úrovni vyplňují další informační hodnoty typu: adresa, město, stát, země, 

vlastník atd. včetně volitelných polí (custom fileds).  Pokud nám základní nastavení 

nestačí, a je nutné mít projekt rozvětven na více podniků, oblastí či jednotek, lze je 

snadno doplnit. Nové úrovně je možné vytvářet pouze v rámci zvolené domény. 

Důležitým krokem je definování čísla nejnižší úrovně -  unit (jednotka). Nadále bude 

použito jako informační číslo, nacházející se v  identifikačním čísle entity (pokud 

nezvolíme jinak). Tímto je zabezpečena snadnější identifikace přiřazené komponenty 

k dané unitě. Když nenastavíme číslo unity nelze definovat žádná naming convention 

(názvoslovná proměnná) na úrovni Administrace Domény. To znamená, že nebude 

předdefinován způsob pojmenování entit v SPI a nebude možno žádnou vytvořit. 

Entitou se myslí veškeré Tagy (instrumenty), Loops (smyčky), PLC zařízení, Lines 

(spojnice) atd.. 
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Videosoubory: 

Domain - hierarchie projektu.avi - základní náhled na hierarchii projektu, včetně základních editací 
Domain - vytvoreni novych urovni.avi - vytvoření dalších (nových)  součástí podniku – Plant, Area, Unit 
Unit - define unit number.avi –  definovaní čísla Unity v projektu  
 

 
6.1.2 Naming Coventions - Názvoslovné proměnné  

Jak bylo řečeno výše, pro jakoukoli práci v SPI je nutné nejdříve nastavit názvoslovné 

proměnné (naming conventions). Jedná se o definování pravidel,  jakým způsobem 

budou entitám přiřazena identifikační čísla (počet znaků, typ znaků). Ta jsou určitým 

způsobem normována a záleží zdali chceme normu dodržet. Nastavuje systémový 

administrátor. 

 

 
obr. 6-1 – nastavení standardu 

 

Naming conventions je třeba vytvořit pro typ entity, se kterou hodláme pracovat (DCS, 

device cable, loop, I/O card …),  pokud některou nezadáme a není systémem přímo 

požadováno její definování, bude použito standardní nastavení (např. dokumenty). 

V opačném případě budeme v SPI varováni, že nelze entitu vytvořit, protože není 

definována příslušná naming convention. Vytvoření  názvoslovné proměnné typu 

Component – nám umožní definici  tagu do unit. Po zavedení této proměnné je možno 

v SPI vytvářet k tagům přidružené instrumenty a pracovat s nimi. Pro možnost pracovat 

s kabeláží všeho druhu slouží proměnné typu Device Cable apod..  
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obr. 6-2– nastavení naming conventions pro loop (smyčku) 

 

Nastavení konvencí u entit je velice obdobné, proto bude ukázána pouze 

smyčka. V této fázi se volí počet znaků a čemu odpovídají, ne konkrétní hodnoty. 

Skládá se z těchto proměnných: 

• Prefix – může obsahovat proměnné Area Name (název oblasti), Plant 
Name (název podniku), Unit Name (název jednotky), Unit Number (číslo 
jednotky) 

• Measured Variable – měřená veličina smyčky (např. F – průtok, L-
hladina) 

• Function – funkce smyčky (např. A - signalizace, C – regulace, I – 
ukazování) 

• Loop Number – číslo smyčky 
• Suffix – doplňková hodnota 

 
Separator (oddělovací znaménko) Prefix a Suffix, jsou volitelné v ISA standardu, pořadí 

lze zaměňovat pouze v standardech volných typů a drobným způsobem se mění 

i sestava proměnných. 

Smyčka ISA může vypadat takto: A1-FIC-20/A, kde A1 - prefix, F – měřená 

veličina, IC  – funkce smyčky, 20 -číslo (pořadí smyčky v návrhu), A – suffix, a “-, /“  

jsou oddělovací znaménka. Mezi Measured Variable (měřená veličina) a Function 

nebylo znaménko pro oddělení použito.  

 

V případě rozšířené hierarchie je vhodné užívat možnosti kopírování 

nastavených naming conventions. Lze použít dvojí způsob. Za použití funkce Copy 

from – tedy zkopírování hodnot do aktuální zvolené unity z jakékoliv jiné, v rámci 

jedné domény. Při užití Copy to – je postup opačný. Hodnota je zkopírována z aktivní 

unity do následně zvolené, opět pouze v rámci domény. 

Celkový souhrnný výpis o všech nadefinovaných naming conventions v rámci 

projektu, včetně jejich vlastností máme možnost jednoduchým způsobem zobrazit 

pomocí Reports. Lze nahlédnout, které naming conventions máme v projektu nastaveny 
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a jakým způsobem bude definováno jejich identifikační pojmenování v dané doméně. 

 
Videosoubory: 

Naming Convection - kabelaz.avi - vytvoření kabelu naming conventions pro spojovací kabely 
Naming Convection - komponenta.avi – vytvoření component pro možnost založení tagu a následně 
instrumentu 
Naming Convection – kopirovani.avi – ukázka zkopírování naming conventions mezi unitami 

Naming Convection - smycka.avi – tvoření Loop resp. Smyčky 
Report - Naming Convection.avi –souhrnný výpis všech nadefinovaných naming conventions v rámci 
jedné domény 
 

6.1.3 Práva a uživatelé 

 V administračním modulu lze také nastavovat práva a tvořit skupiny uživatelů pro 

přístup do jednotlivých domén. Přehled pracovních skupin, do kterých jsou přiřazeni již 

konkrétní uživatelé, je graficky znázorněn. V případě, že se v SPI mluví o právech, vždy 

je myšlena skupina či skupiny do nichž patří libovolný počet uživatelů, pracovníků. Za 

skupinu je považována i taková forma, která obsahuje jednoho konkrétního uživatele. 

Názvy skupin jsou libovolné a je možné je během projektování přejmenovat. Pouze 

skupina Administrators by měla zůstat vždy beze změn. Vytvořené skupiny lze používat 

ve všech doménách. Není tedy potřeba vytvářet stále znova stejnou skupinu pro různé 

projekty. Práva na modifikace, vytváření, zakládání apod. jakýchkoliv typů entit, již 

v samotném projektu musejí být také předem nastavena. Systémem standardně 

předdefinovaná práva, jsou bez větších omezení uživatelů, proto je třeba na toto při 

tvorbě projektu pamatovat. Oprávnění lze přidělovat globálně (hromadně) nebo různými 

typy výběrů. Práva, která jsou v rámci domény upravena, jsou standardně promítnuta, 

pouze do aktuální části závodu. Do jiných částí, kde budeme požadovat, aby tatáž 

skupina uživatelů měla stejná práva, je nutné je zkopírovat, nebo ručně navolit. Pokud 

se jedná o projekt s rozvětvenou hierarchií, lze mezi jednotlivými úrovněmi provádět 

kopírování nastavení. Kopírovaní  je možné mezi hierarchickými stupni v rámci 

jednoho projektu, tedy na Domain Level (úroveň domény), Plant Level (úroveň 

závodu), Unit Level (úroveň jednotky). Jedná se o kopírovaní pro stejnou skupinu, ale 

aplikováno na jinou část závodu, při stejné úrovni. Není tedy možné z Plant Level do 

Unit Level atd.. Globální obměna je vhodná tam, kde se přiděluje jeden typ na jedné 

nebo všech úrovních domény. Například přidělení pouze pro možnost zobrazení (View 

Only) na úrovni celé domény pro určité skupiny uživatelů. Tímto způsobem lze 

nadefinovat práva pro skupinu, která v rámci projektu bude obstarávat pouze 

administrativní záležitosti např. tisk dokumentů jakéhokoliv charakteru, a proto 
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nepotřebuje žádným způsobem měnit jakákoliv data. Je možné také nadefinovat 

omezení jen na určitý typ práce, například definování smyček, elektrických tagů, 

upravovaní browser manageru a mnoho dalších. Komplexním přehledem může být 

generování reportů (zpráv) o přístupových právech skupin a uživatelů.  

 

Videosoubory: 

Prava uzivatelu - prehled uzivatelu.avi – náhled na problematiku skupin a do nich patřících uživatelů 
Prava uzivatelu - zmena globalni.avi – globální změna práv na všechny úrovně 
Prava uzivatelu - zmena jednotliova.avi – změna práv uživatelů globálním způsobem i jednotlivým 
Report - prava uzivatelu.avi - náhled na přístupová práva v rámci jedné domény na všech úrovních 
 

6.2 SmartPlant Instrumentation (SPI) 

Po samotném spuštění, je nutné provést výběr pracovní domény resp. projektu. Ta bude 

načtena se všemi entitami. Vše co bude na této úrovni založeno, či vytvořeno bude 

možno použít pouze v této doméně. Proces vytváření, doplnění databázových údajů, se 

provádí na jiné úrovni. Z domény se volí vždy nejnižší úroveň, unita, a ta se dále chová 

jako aktivní. V případě více unit na doméně (obr. 6-3) je práce s ostatními v určité míře 

omezena. Při potřebě pracovat s jinou, musí být otevřena a tím se opustí současná 

aktivní unita. Tato operace nebude příliš častá, protože běžné úkony jako tvorba 

instrumentů, specifikačních listů atd. je možná i pro neaktivní unitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 6-3– změna aktivní unit 

 

6.2.1 Domain Eplorer 

V SPI je důležitým prvkem. Jak název napovídá, jedná se o průzkumníka celé domény. 

S jeho pomocí máme možnost mít přehled o všech entitách nacházejících se v aktivní 

doméně a to na všech úrovních (i neaktivní unitě). Je možné zakládat nové entity, 

mazat, editovat, procházet strukturou, generovat různé zprávy apod.. Jeho vzhled je 

rozdělen na dvě pole. Horní se stromovou strukturou, která obsahuje určité tipy entit. Ve 
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spodní se pak nachází konkrétní položky zvolené entity. V případě smyčky se může 

jednat o její instrumenty, v případě tagu resp. instrumentu se jedná o jeho dokumenty 

(obr. 6-4). Dokument má stejný název jako entita a je doplněn o  zkratku písmen, která 

identifikuje jeho povahu.  

Nejběžnější se kterými se setkáme: 

• SP – Specification List (Specifikační list, stránka) 

• PD – Process Data (Procesní data) 

• CL – Calculation List (Výpočtový list) 

 

6.2.1.1 Běžné instrumentační entity 

 

Loops – Smyčky (obvody) 

Jsou umístěny hierarchicky na nejnižší úrovni. Mohou obsahovat instrumenty a ty by 

měly typově odpovídat charakteru funkce smyčky. 

 

Instruments – Instrumenty (přístroje)  

Čísla tagů, která jdou zde uvedena již představují konkrétní instrument. Rozbalením 

stromové struktury můžeme např. zobrazit složku instrumentů, která obsahuje všechny 

instrumenty v aktuální doméně. V případě přiřazených dokumentů tag representuje 

nejen instrument, ale i ony dokumenty, jež mají stejné číselné označení, viz výše. 

Instrumenty je možné mnohem přesněji zařazovat podle typu a následně podle 

charakteru zapojení apod. 

 

Za zmínku stojí Electrical tags - Elektrické tagy,  ty obsahují položky vložené do  

SmartPlant Instrumentation z SmartPlant Electrical. Vytvářet zde nové tagy není možné 

ani žádoucí.  

 

 

6.2.1.2  Wiring Entities - Propojovací entity 

 
Panels by Location – Panely dle umístění 

Položky jsou zde uspořádány podle jejich fyzického umístění např. pracovní hala, tělo 

komponenty, velín atd. 
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Panels by Category – Panely dle kategorie 

Panely jsou zde uspořádány podle jejich kategorie. Obsahují také své závislé entity, 

např. svorkovnice, racky, propojovací vybavení apod.. Ve vytváření hierarchie panelů je 

značná volnost, pevná struktura typu “panel – svorkovnice – terminál“, zde vytvořena 

není. Je tedy možné vytvářet různé propojovací struktury podle potřeb a zvyklostí 

projektantů.  

 

Cables - Kabely 

Tato složka obsahuje všechny existující kabely. Je možné vytvářet nejrůznější závislé 

entity pod položkou kabel, včetně typů zapojovacích konektorů apod.. 

 

Cross Cables – Křížené kabely 

Tato složka obsahuje typy překřížených kabelů a vodičů. Je možné vytvářet nové. 

 
6.2.1.3 Entity související s vybavením a uspořádáním procesu 

 
Process Equipment – Procesní vybavení 

V této složce je možné nalézt veškeré vybavení a zařízení procesu, na němž jsou 

nainstalovány instrumenty. Vybavení je roztříděno do kategorií podle typů, jako jsou 

např. kompresory, hořáky, čerpadla apod. V rámci této složky je možné vytvořit nové 

vybavení procesu. 

 

Lines - Spojnice 

Tato složka obsahuje všechny existující spojnice v závodě (plant). Je možné vytvořit 

nové. 

 

Foundation Fieldbus Segments 

Složka obsahuje jména všech segmentů Foundation Fieldbusu. Entity v této složce lze 

pouze prohlížet. Tvoření je svázáno s novým instrumentem, a v případě že bude 

hodnota Foundation Fieldbusu zvolena, zařízení bude zařazeno i do této složky. 

 

Hook-Ups - Odběry 

Složka obsahuje všechny existující odběry a jejich podřízené entity. 
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P&IDs 

V této složce je možné zobrazit všechny reference pro existující dokumenty P&ID. 

Kliknutím pravým tlačítkem myši na referenci dokumentu P&IDs je možné vytvořit 

nový přístroj, smyčku a spojnici, a ty budou automaticky přiřazeny pod tento  P&ID. 

 

Controllers - Regulátory  

Složka obsahuje všechny existující regulátory. Nový regulátor v této složce vytvořit 

nelze, ale je možné vytvořit nový slot, přidat terminálovou svorkovnici a kartu 

vstupů/výstupů (I/O card) nebo jinou propojovací entitu. 

 

 
obr. 6-4 – náhled na rozvětvený Domain Explorer 

 

 

6.2.2 Princip tvorby procesu 

Pro projektování přistoupíme k modulům pracovního charakteru. Pro každého uživatele 

bude postup vytváření procesu odlišný, ale pro využití určitých souvislostí, které 

moduly nabízejí, naznačíme alespoň určitou strukturu. Pro prvek, jehož praktické užití 

je spojeno s průtokem, bude nutné znát potrubí na které je připojeno, včetně média jim 

protékajícího. Dále samotné hodnoty jeho funkce na daném procesu, jeho rozměry, číslo 
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a číslo smyčky (údajů je mnohem více). Pro návrh takového instrumentu se jeví vhodný 

následující postup:  

1) tvorba smyčky (loop) 

2) tvorba instrumentu (tag) 

3) tvorba spojnice (line), na které je instrument umístěn  

4) vyplnění procesních dat spojnice 

5) tvorba procesních dat instrumentu 

6) vyplnění specifikačního listu instrumentu 

7) provedení výpočtu instrumentu 

 

Důvodem proč postupovat tímto stylem je ten, že při vytváření procesních dat 

instrumentu budou převzaty hodnoty z  procesních dat spojnice, ke které je přiřazen. Při 

tvorbě specifikačních listů, budou načteny hodnoty z procesních dat instrumentu 

a závěrem při výpočtu budou použity hodnoty z obou výše jmenovaných. Jiný postup je 

samozřejmě možný. Ovšem při vyplnění procesních hodnot do specifikace instrumentu, 

nebudou tyto použity do procesních hodnot spojnice, která by byla vytvořena  později 

a jejíž součástí by instrument byl. Při větším projektu je vhodné vytvářet dokumenty až 

závěrem. 

Před projektem je nutné chápat významový rozdíl mezi typem instrumentu, 

vlastnostmi instrumentu a specifikacemi instrumentu. Typ je nadefinovaný pojem, který 

se užívá při zakládaní tagu, není nikterak omezující a jeho informační hodnota je 

postavena na funkci – regulační ventil, teploměr, průtokový vysílač, analyzátor atd.. 

V případě, že neexistuje v databázi požadovaný typ,  je možné jej vytvořit. Vlastnosti 

instrumentu jsou již drobné údaje, které nám něco o instrumentu mohou napovědět. 

Jedná se zejména o výrobce, konkrétní model, jeho umístění v procesu, identifikační 

číslo, samozřejmě také přiřazení do smyčky atd. Specifikace instrumentu jsou obsahem 

dokumentu, který se nazývá specifikační list (stránka) a je zde již vše podrobně shrnuto. 

Uvádí se hodnoty instrumentu v samotném procesu, např. min. a max. průtoky, teploty, 

materiál ze kterého je vyroben a zde se také objeví vlastnosti z nižších informačních 

úrovní. 

 

6.3 Instrument Index Modul 

Tento modul byl již představen (5.4.2). Základní operace v něm prováděné budou 

tvorba smyček a tagů včetně jejich editace a princip užití průzkumníka – Browser View. 
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6.3.1 Tvorba smyčky (loop), editace 

Tvorba smyčky je možná z několika míst SPI a předpokladem je užitím Instrument 

Index Modulu. Založení začíná volbou identifikačního čísla, podle pravidel nastavených 

pro doménu v administračním modulu. Již v této fázi se předpokládá znalost smyčky 

resp. obvodu, a proto bude ihned nabídnuta možnost vytvořit instrumenty náležící do 

této smyčky. Pozdější editace nastavení a přidání instrumentů je samozřejmostí. 

Hodnoty pro vyplnění jsou základního charakteru, protože smyčka jako taková je 

komplex několika instrumentů, mající v procesu svou úlohu např. regulační ventil, 

regulátor, vysílač a magnetický průtokoměr. Důležitou hodnotou smyčky, bude její 

funkce, číslo P&ID výkresu, na kterém bude znázorněna a veličina, kterou kontroluje. 

V případě nutnosti změny názvu smyčky (jejího identifikačního čísla) se nabízí 

opět více možností. Vhodná cesta pro tuto akci směřuje přes Instrument Index Modul, 

kde je přímo funkce, reprezentována tlačítkem. Operace je jednoduchá a změna názvu 

se promítne do všech entit pracující s touto smyčkou a všech dokumentů. Může se stát, 

že po této změně bude při prvním načítání informací entit, jichž se změna dotkla, o něco 

pomalejší.  Je vhodné si uvědomit, že tato úprava jednoznačně souvisí se zásahem do 

celkové databáze. Instrumenty a jejich dokumenty spadající pod přejmenovanou 

smyčku nesou v sobě i příslušnost k jejímu číselnému označení. Operace je tím 

náročnější čím více informací je třeba změnit a mohou nastat chyby opravitelné až 

zásahem systémového administrátora.  

 

Ve vlastnostech smyčky lze vyplnit hodnoty: 

• Loop service – definuje umístění smyčky 

• Old loop number – používá se pro případ přečíslovaní smyčky 

• Measured variable – měřená hodnota, může být teplota, průtok, vodivost, 

vlhkost… 

• Loop type – typ smyčky: uzavřená, DCS, PLC, pneumatická regulace… 

• P&ID drawing – číslo výkresu na kterém se smyčka nachází 

• Loop function – funkce např. regulace, ukazování, zapisování 

• Loop criticality – kritické hodnota – nízká (hladina), vysoká… 

• Loop equipment – případné dodatečné vybavení 
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Máme také možnost využít voleb zaškrtávacích polí a to: 

• Apply P&ID drawing to tags – zajistí použití zvoleného výkresu P&ID do 

vlastností tagu 

• Apply service to tags – použije umístění do vlastností tagu 

• Apply equipment to tags  - použije doplňkové vybavení ve vlastnostech tagu 

 

 
obr. 6-5 – vlastnosti smyčky 

 

V případě, že některá vlastnost neobsahuje hodnotu, kterou bychom chtěli použít, máme 

možnost vytvořit novou, kliknutím na ikonu vedle zadávacího pole. Stejný postup lze 

užít u většiny položek všech entit. Jedná se pouze o informační hodnotu s ničím 

nesvázanou. 

 

 

 

obr. 6-6 – tvorba nových hodnot 

 

Videosoubory: 

Loop - prejmenovani.avi – postup při změně identifikačního čísla smyčky, včetně změn ve vlastnostech 
instrumentů, do ní náležících 
Loop - vytvoreni.avi - vytvoření nové loop resp. smyčky 
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6.3.2 Tvorba tagu (instrumentu), editace 

Tvorba tagů probíhá obdobným způsobem jako u smyček. Při jeho tvorbě můžeme užít 

několika postupů, mezi nimiž není významový rozdíl, přesto mají určité výhody 

a nevýhody. Vhodnější cestou je Instrument Index Modul. I v tomto modulu je drobný 

rozdíl při realizaci a to, že je možné vytvoření tagu resp. instrumentu za užití přímého 

funkčního tlačítka. Postup je nejrychlejší, pokud přesně známe situaci a není potřeba 

mít přehled o existujících entitách typu smyčka a instrument, nebude nám totiž 

umožněn náhled na jejich seznam. Druhou možností je užití Browseru patřící do 

modulu. Při zakládání tímto způsobem je projektantovi umožněn náhled na všechny 

instrumenty užité v dané unitě, bez ohledu na typ či na to, k jaké smyčce je daný 

instrument přidružen (v případě, že nejsou pro zobrazovaní v browseru užity žádné 

filtry viz. 6.10). 

Při tvorbě nového tagu, definujícího instrument z domain exploreru máme 

možnost přiřadit jej k existující smyčce nebo s jeho založením zároveň vytvořit smyčku 

novou, či jej prostě založit a zařadit později. Je vhodné pochopit jednotlivé principy 

zakládání tagů, protože většina modulů SPI se snaží fungovat stejným principem. 

Případné přiřazení volně vytvořeného tagu ke smyčce se uskuteční prostým uchopením 

a tažením.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 6-7 – struktura instrumentu v Domain Explreru 

 

Prvním krokem je volba čísla tagu následně typ instrumentu (v případě, že nám žádný 

nevyhovuje, budeme jej muset vytvořit viz 6.3.3).  

Pro vyplňování vlastností tagu jsou běžné parametry: 

• Service - definuje umístění, například potrubní větev 
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• Instrument type – typ instrumentu – analyzátor, kontrolní ventil, hlídač plamene, 

teploměr, průtokový element… 

• Status – upřesňuje stav – jedná-li se o nové zařízení, použité a možné znovu 

použít…  

• Location – umístění v procesu – na předním panelu, v DCS skříni, na tělese 

zařízení..  

• Systém I/O type – systém vstupů a výstupů – analogové, či digitální 

• Certification – certifikace bezpečnosti 

• Old tag number - používá se pro případ přečíslování 

• Internal loop order – pořadí ve smyčce 

• Equipment - případné dodatečné vybavení 

• Line – na které spojnici je umístěn 

• P&ID - číslo výkresu na kterém se nachází 

• Manufacturer - výrobce 

• Model – konkrétní model 

 

 
obr. 6-8 – vlastnosti tagu 

 

Při potřebě přejmenování některého tagu, je postup odlišný od smyček. Volbou 

properties (vlastností) u příslušného tagu, se nám otevřeno okno, jak je vidět na obr. 6-8, 
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a položka s číslem (number) není určena přímo k editaci. Zvolíme symbol tří teček 

a následně již máme možnost zadat novou hodnotu, ale bude třeba opět zvolit typ 

instrumentu.  

 

 
obr. 6-9 – vlastnosti tagu 

 

6.3.3 Založení nového typu instrumentu a podobných entit 

Případné založení nového typu instrumentu nebo přejmenování se provede v Instrument 

Index Modulu, kde v horním menu je položka Tables a z ní je možné zakládat a editovat 

hodnoty, které se nastavují ve vlastnostech entit. Zavedení nového typu je pouze 

formální záležitost. Jedná se tedy pouze o typ, který může být libovolný a neváží se na 

něj žádné specifikace resp. vlastnosti. Je vhodné si uvědomit rozdíl mezi typem 

a specifikací instrumentu – např. průtokoměr či regulační ventil a max. či minimální 

hodnota průtoku kapaliny. Parametry zde jmenované jsou důležitými vlastnostmi 

průtokoměru, ale každý na jiném poli dění. V případě min. a max. hodnoty průtoku, by 

měla být tato informace spíše definována ve specifikacích instrumentu a hodnota 

skutečných průtoků kapaliny náleží do procesních dat průtokoměru, ale již 

v konkrétním použití resp. procesu. 

 

Videosoubory: 

Instrument - vytvoreni do smycky.avi - vytvoření nové komponenty z Domain Exploreru, do konkrétní 
smyčky 
Instrument - vytvoreni noveho typu.avi – vytvoření nového typu instrumentu, ne vytvoření instrumentu 
jako takového 
Instrument - vytvoreni z Domain Epl.avi – vytvoření tagu, resp instrumentu z Domain Exploreru, ale ne 
do konkrétní smyčky 
Instrument – vytvoreni z Index m Browser.avi – vytvoření nové komponenty za užití Instrument Index 
Modulu 
Instrument - vytvoreni z Index modulu.avi - vytvoření tagu, resp instrumentu z Instrument Index Modulu 
 

6.4  Process Data Modul 

Vytvoření nové spojnice je možné opět uskutečnit pomocí Domain Exploreru. Protože 

to není předpokládaný postup, použijeme modul k tomu určený. 
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6.4.1 Vytvoření nové spojnice (lines) 

Vytvoření spojnice lze přirovnat k vytvoření nového tagu. Nejdříve je nutné navolit si 

typ a jako jeho závislou entitu vytvořit již konkrétní potrubí a následně procesní data. 

I zde je možné vytvořit potrubí bez nadřazeného typu a do něj jej přidat později. 

 

 
obr. 6-10 – přehled spojnic 

 

Typy spojnic je nutné vytvořit, není zde možnost užití předdefinovaných položek. 

Každá spojnice má opět své číslo. Bude tedy fyzicky existovat několik různých spojnic, 

ale mohou být jednoho typu. Při vytváření konkrétních položek, je možné užít standardu 

ANSI nebo DIN, popřípadě vlastní (nedoporučuje se), definuje se také materiál atd.. 

 

6.4.2 Procesní data spojnice 

Po založení spojnice,  je třeba editovat její procesní data. Tímto způsobem se již nemění 

nastavení technických parametrů, ale to co jí proudí. Jedná se o hodnoty průtoku, 

teploty, tlaku, hustoty ale i názvu média atd., jež je možné v určité podobě předat do 

entit náležících k dané spojnici. Zde se také poprvé setkáme s nastavením jednotek. 

Před vyplněním konkrétních hodnot, je vždy třeba nejdříve zvolit jednotky a teprve 

potom vlastní hodnotu. Po případné změně jednotek, bude číselná hodnota přepočtena 

na nově zvolené (všeobecné nastavení používaných jednotek pro běžné proměnné je 

možné předem). Po vyplnění je lze pomocí funkce “Report“ nahlédnout na celkový 

souhrn oněch vyplněných vlastností. 

 

Videosoubory: 

Lines – vytvoreni.avi – vytvoření nové spojnice z Process Data Modulu, včetně vytvoření nového typu 
Lines - vytvoreni noveho typu.avi – vytvoření a nadefinovaní nové spojnice (lines) 
Proces data - definovani spojnice.avi – nadefinování informací o proudícím médiu do konkrétní spojnice 
 

6.4.3 Procesní data instrumentu přiřazeného ke spojnici 

Pokud máme správně nadefinovanou spojnici, můžeme vytvořit dokument s procesními 

daty pro instrument s ní spojený. Opět využijeme Process Data Modul, kde se volbou 

práce s instrumentem, dostaneme k možnosti editovat procesní data. Není tedy nutné 
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před tímto krokem definovat spojnici ve specifikačním listu instrumentu. Snadným 

způsobem máme možnost si jej nechat vyhledat a teprve poté přiřadit. Samozřejmostí 

je, že takovéto přiřazení, pokud jej uložíme, se zpětně promítne i do samotného 

specifikačního listu zvoleného instrumentu. V případě užití funkce “Find“ pro snadnější 

nalezení instrumentu je potřeba uvědomovat si Tag class, tedy třídu zařazení 

instrumentu. V případě že je užita jiná než Conventional např. Filedbus, HART, 

Profibus atd., nesmíme zapomenout při vyhledávaní tento typ zaměnit viz následující 

obrázek (obr. 6-11). 

 

 
obr. 6-11 – změna parametrů při vyhledávání 

 

Videosoubory: 

Proces data - ze spojnice do ventilu.avi – načtení hodnot ze spojnice, do komponenty na ní umístěné 
 

6.5 Specifications Module 

Zbývá vytvořit specifikační list pro instrument. Za tímto účelem nám poslouží 

Specifications module, který částečně načte hodnoty z procesního dokumentu. 

 

6.5.1 Tvorba specifikačních hodnot instrumentu 

Vytvoření se provádí systémem přiřazení Specification Form (Specifikační formulář), 

jehož obsahem jsou specifikační listy předdefinované nebo námi vytvořené. V momentu 

přiřazení máme možnost vyplnit již reálné vlastnosti konkrétního prvku, jako jsou tlaky, 

průtoky, teploty, materiál atd.. Naopak se nevyplňují hodnoty typu, kde se instrument 

nachází, zdali jde o nové nebo použité zařízení, apod.. Specifikační listy obsahují 

informace daného instrumentu zařazeného do procesu. Do specifikací budou 

automaticky načteny hodnoty, které je možné vyčíst z vlastností instrumentu vyplněné 

při tvorbě nebo dodatečně, jsou to např: číslo instrumentu, název spojnice ke které je 

připojen a také procesní data. Opět máme možnost snadným a přehledným způsobem 



 - 92 - 

nahlédnout na dané údaje pomocí reportu. V tomto způsobu zobrazení není možno 

cokoliv měnit, resp. editovat, lze pouze tisknout. Více o možnostech úprav 

specifikačních listů v kapitole 6.8.2. 

 
Poznámka: 

Při užití funkce vyhledávaní instrumentu pro následné přiřazení je i zde nutno 

pamatovat na správnou volbu Tag Class, jak bylo zmíněno v případě procesních dat. 

Specifikace se ale vytvářejí na entity všeobecně, proto je nejdříve nutno zvolit také typ 

entity. U procesních dat lze vybírat pouze mezi instrumentem a spojnicí. Na 

následujícím obrázku je naznačena rozdílnost. 

 

 
obr. 6-12 – změna parametrů při vyhledávání 

 

Videosoubory: 

Report - specifikacni list.avi – použití funkce report pro zobrazení specifikací, s možností tisku 
Specifikace - vytvoreni pro instrument.avi – přiřazení specifikačního listu k ke konkrétnímu instrumentu 
a vyplnění jeho hodnot 
 

6.6 Calculation modul 

Ten použijeme pro výpočet hodnot regulačního ventilu. Je možné jej dále užít pro 

kalkulace průtokoměrů, teplotních jímek a pojistných ventilů. 

 

6.6.1 Tvorba výpočtových listů 

Protože použitá data Calculation modul nepřebírá jenom z procesních dat, ale i z dat 

specifikačních, měli bychom mít při dodržení předchozích kroků všechny potřebné 

údaje. Pokud tomu tak není, budou nutná pole k vyplnění podbarvena ve výpočtovém 

listu tyrkysovou barvou.  

V případě že bychom potřebovali změnit některé hodnoty, je to možné a lze je 
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nechat uložit i do specifikačního listu. Pokud bychom některé hodnoty změnili jen pro 

výpočet a následně je neuložili, nelze výpočet použít, protože byl proveden s hodnotami 

následně neuloženými a tedy nezakládající se na reálných hodnotách v procesním 

a specifikačním listu. Vypočtené hodnoty pro regulační ventil jsou: hodnota Cv, typ 

proudění a hluk v režimech minimálního, normálního a maximálního stavu. 

 

 

obr. 6-13 – pole která je nutno vyplnit pro výpočet 

 

obr. 6-14 – výsledné hodnoty 

 
Výpočtový modul také kontroluje, zda-li jsou zadané hodnoty v pořádku a popřípadě 

upozorní, které jsou nevhodné. Může nastat i situace, že určité nastavení není úplně 

korektní a případný výpočet by mohl mít velký počet iterací. 

 

 
obr. 6-15 – varování při špatném nastavení hodnot průměrů 

 

 
obr. 6-16 – nevhodně zvolené parametry pro výpočet 

 

Videosoubory: 

Calculation - vypocet ventilu.avi – výpočet hodnot pro komponenty umístěné na některé spojnici 

 

6.7 Document Binder Module 

Protože s každým novým instrumentem nám přibývají dokumenty všech typů, je 

vhodné nějakým způsobem zajistit jejich organizaci. 
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6.7.1 Shromáždění dokumentů 

V tomto modulu lze přehledně seskupovat dokumenty použité v daném projektu podle 

určitých pravidel do komplexnějších balíčků. Můžeme realizovat souhrn dokumentů 

všech instrumentů patřící do jedné smyčky, poznámky k produktům, či ke konkrétnímu 

typu entity, např. sborník veškerých dokumentů ventilů, včetně výkresů, poznámek, ať 

už na konkrétní ventil, či požadavek na ventily všeobecný. Takto shromážděné 

dokumenty lze pak hromadně upravovat. Lze přidávat i dokumenty jiného charakteru, 

jako např. externí PDF, dokumenty Word apod.. Může se zdát, že při  tvorbě těchto 

sebraných spisů, se nám duplikují informace v databázi. K tomuto ovšem nedochází. 

Proto při potřebě mazání případných položek zde obsažených, je nutné tyto nejdříve 

uvolnit (smazat) v tomto modulu, který je ostatním v práci s dokumenty nadřazený.  

Vytvářejí se dva typy sebraných dokumentů: Specification Binder (Specifikační 

balík) a General Document Binder (Obecný balík dokumentů). Kdykoliv je 

k instrumentu přiřazen specifikační list, může být přidělen pouze k jednomu 

specifikačnímu balíku nebo do několika obecných balíků dokumentů, ale ne pro oba 

najednou. Variant je veliké množství. Pro každý balík dokumentů platí, že dokument 

musí být již vytvořen. V tomto modulu je nelze dodatečně vytvářet. Na následujícím 

obrázku je vidět v obecném balíku dokumentů, nesoucí označení “Vypoctove listy“ a ve 

složce “Documents“ přiřazené výpočtové dokumenty (Calculation Reports). 

 

 
obr. 6-17 – Document Binder Modul 

 

Videosoubory:  

Document Binder - tvoreni baliku.avi – princip shromažďování dokumentů, podle vlastního stylu 
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obr. 6-18 – přehled principu vrstvení entit 

 
6.8 Doplňkové editační funkce, nastavování prostředí 

Výše uvedené body nám dávají představu o základní orientaci v modulech, k čemu jsou 

určeny a o jejich používání. Následující odstavce se budou zabývat nejběžnějšími 

úpravami a využitím dalších funkcí, které moduly SPI nabízejí. 

 
6.8.1 Editace specifikací kopírováním - Specification Modul 

Při vyplňování specifikací je pravděpodobné, že se v procesu vyskytuje více podobných 

zařízení. Abychom nemuseli vyplňovat každý zvlášť, je možné nakopírovat specifikace 

z již existujících nebo si připravit tzv. Form Data Template. Účelem je vyplnění 

opakujících se hodnot do předem zvoleného formuláře. Při tvorbě specifikací lze 

předem připravené hodnoty načíst obdobným způsobem, viz následující obrázky 6-19 

a 6-20. 

 
obr. 6-19 – možnosti kopírování specifikací 

 

 
obr. 6-20 – vytvoření formy pro opakující se instrumenty 
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Kopírovat lze pouze do instrumentů stejné formy (formuláře). Nelze kopírovat ani mezi 

podobnými formuláři. To platí i pro vytvořený Form Data Template. 

 

6.8.2 Tvorba vlastních nebo upravených specifikačních listů 

Mnohdy nám nebudou stačit předdefinované formy specifikací, a proto je můžeme 

editovat. Běžným postupem je úprava existujících listů. Toto se provádí možná trochu 

neobvyklým způsobem. Nejdříve se provede volba výchozího formuláře, který se uloží 

pod námi zvoleným názvem, a teprve potom se provádí editace jeho specifikačního 

listu. Jak bylo dříve řečeno, principem specifikační dokumentace je volba formy 

(formuláře) instrumentu, do něhož náleží určitý specifikační list. Při úpravách máme 

možnost vytvořit list samotný a ten přidat do některého formuláře nebo zhotovit nový 

a nechat jej volně. Založení nového specifikačního listu a kompletní tvorba všech polí je 

také možná, ale obtížná. Pro tento způsob je vhodné mít již nějaké programovací 

zkušenosti v rámci databáze a důležitá je představa, co se asi děje na pozadí. Každé 

pole, které je ve specifikačním listu, má svůj název, který lze snadno editovat. Název 

ovšem nekoresponduje se jménem pole resp. kódovým označením, které je užito pro 

databázi. Například pole může mít název “ Num. Tag (číslo Tagu) “, ale pro databázi 

existuje pod pojmem “obj_151563“. Název onoho pole lze snadným způsobem změnit 

na “Číslo Instrumentu“, ale pro databázi stále existuje pouze jako “obj_151563“. Pro 

přidání úplně nových, neexistujících polí, je třeba nejdříve do databáze tyto hodnoty 

zanést. Úkol pro běžného uživatele obtížný. Editací se předpokládá přesouvaní polí, 

změna názvů, umístění, smazání nepotřebných polí apod. V případě, že se nám jedná 

pouze o záměnu specifikačního listu (námi vytvořeného, ale i předdefinovaného) ve 

formulářích, je postup opět trochu netradiční. Užijeme funkce Form Editor, kde se 

otevře specifikační list, jež se může skládat z několika stránek. Obměna se provede 

přidáním nové stránky, námi požadované a smazáním stránky staré. Z tohoto postupu 

plyne, že lze užít více listů pod jedním formulářem. 

 

6.8.3 Mazání a záměna specifikačních listů 

Smazání specifikační stránky je možné, ale v případě, že je použita v některých 

existujících komponentech, neobejdeme se bez komplikací (varovné hlášení oznámí, že 

nelze smazat použitý specifikační list). Problém se řeší mazáním celého formuláře. Při 

užití tohoto postupu se smaže formulář a bude také odstraněn ze specifikací 

instrumentu. Nastane ovšem problém v případě, že je daná specifikace zahrnuta do 
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Document  Binder (souhrn dokumentů), v tomto případě je nutné nejdříve vymazat 

specifikaci z tohoto modulu. Následně již bude možné smazat formulář a specifikační 

list k němu přiřazený.  

Hromadná změna formulářů a jim náležící specifikační listy lze provést 

snadným způsobem. To je vhodné např. při dodatečné změně některých specifikačních 

listů. Použijeme funkce Change Spec. Forms. Zde zvolíme původní formulář, vybereme 

instrumenty, u kterých se jedná o záměnu, a následně zvolíme formulář nový. Další 

pomocnou funkcí je možnost smazat všechny specifikace resp. vlastnosti dané 

komponenty, ale zachovat v procesu komponentu jako takovou a její hodnoty doplnit 

později. 

 
Videosoubory: 

Report - specifikacni list.avi – použití funkce report pro zobrazení specifikací, s možností tisku 
Specifikace - smazani.avi – smazání veškeré specifikace instrumentu, ale zachování instrumentu 
v procesu 
Specifikace - editace stranky.avi – vytvoření vlastního specifikačního listu a jeho základní editace 
Specifikace - kontrola zmen.avi – možná kontrola změn hodnot specifikačního listu, který byl 
projektantem vytvořen 
Specifikace - smazani formulare.avi – smazání celého formuláře, včetně všech specifikačních listů 
k němu přiřazených 
Specifikace - smazani stranky.avi – smazání specifikačního listu ze seznamu všech specifikací 
Specifikace - vytvoreni nove stranky.avi – vytvoření nového specifikačního listu, který je následně možno 
přiřadit k formuláři 
Specifikace - vytvoreni pro instrument.avi – přiřazení specifikačního listu k ke konkrétnímu instrumentu 
a vyplnění jeho hodnot 
Specifikace – zamena  stranky.avi – záměna specifikačního listu ve formuláři, přidání nového a odebrání 
stávajícího 
Specifikace - zmena pro instrument.avi – princip záměny formuláře a jemu náležící specifikační list 
 

6.9 Browser modul 

Zejména při práci s mnoha instrumenty je vhodný nějaký typ filtrace zobrazení 

v průzkumnících některých modulů podle zvolených pravidel. Toto nám zajišťuje 

Browser modul resp. jeho Browser manager, který definuje zobrazovaní všech 

průzkumníků ve všech modulech.  

 
obr. 6-21 - Browser manager z Browser Modulu 
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6.10 Browser View - Instrument Index Modul 

Nejvíce používaný browser (průzkumník) je obsažen v Instrument Index Modulu. Zde 

je jednoznačný přehled užitých instrumentů, které lze pomocí filtrů a  pravidel třídit. 

Možností je mnoho a filtry lze propojovat za použití logických operátorů. Entity, které 

neodpovídají filtru, nebudou tedy zobrazovány. Další možností, jak zpřehlednit výpis 

instrumentů v Index modulu a jeho Browseru, je formou řazení. Tímto způsobem se 

nám tedy zobrazí již všechny entity, ale podle zvoleného kriteria, např. podle typu 

instrumentu s možností řadit vzestupně a sestupně. 

Protože zde se uvádí nejvíce informací o instrumentu pohromadě, je v mnohých 

případech důležité jejich obsazení. Jedná se o vlastnosti zvolené při tvorbě 

a i předdefinované, například: výrobce, model, typ zařízení, jeho zařazení do smyčky 

a mnohé jiné hodnoty včetně polí definovaných uživatelem. Pro lepší pracovní orientaci 

a podle zaměření projektanta se požadavky na zobrazované hodnoty mění, a proto je lze 

zaměňovat, tedy přidávat či odebírat zobrazované hodnoty, aniž by se jakýmkoliv 

způsobem narušila přehlednost pro jiného uživatele. Je možné zobrazovací pole různě 

řadit. Díky volbě pořadí polí zjednodušujeme orientaci ve vlastnostech komponent, 

které nám vyhovuje. I tak zdánlivě banální věc jako je velikost informačního pole, 

v Instrument Index Modulu a jeho browseru, přispívá ke komfortnosti práce s tímto 

modulem. Není potřeba mít pole několikrát delší než údaje o instrumentu v nich. Tato 

úprava se rovněž uskutečňuje pomocí Manageru. Výše zmíněné nastavení mohou 

připadat běžné pro jakýkoliv software, ale jejich realizace již tak běžná není. Pracujeme 

s databázovou aplikací a vše se řídí podle jejího nastavení, proto mohou principy úprav 

působit složitě. 

 

Videosoubory: 

Instrument - prace s poly.avi – princip práce s poli v Instrument Index Modulu a jeho browseru, přidání, 
odebrání 
Instrument – vytvoreni z Index m Browser.avi – vytvoření nové komponenty za užití Instrument Index 
Modulu 
Instrument Modul - Browser.avi - představení Instrument Index Modulu a jeho Browser View 
resp. Browseru 
Instrument Modul - presun pole.avi – princip řazení polí v  Instrument Index Modulu 
Instrument Modul - presun pole.avi – seřazení  komponent v Instrument Index Modulu a jeho browseru 
podle typu instrumentu 
Instrument modul - zmenseni pole.avi – upravovaní šířky pole v Instrument Index Modulu 
Instrument Modul - zprava filtrovani.avi – filtrace komponent v Instrument Index Modulu a jeho 
browseru, nejedná se seřazení 
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6.11 Funkce Report 

Funkce, která již byla několikrát zmiňována a slouží k tvorbě reportů resp. zpráv. Je 

důležité mít možnost přijatelně vytisknout jakékoliv dokumenty. To je právě úkolem 

této funkce. V každém modulu či jeho průzkumníku je tato možnost zahrnuta. Jedná se 

o vytvoření zpráv ze specifikací, výpočtových listů či procesních dat apod. 

V Calculation Modulu se zobrazují reporty výpočtového charakteru. Při vytvoření 

procesní zprávy o ventilu se dozvíme, jaké médium jím proudí a s jakými parametry. 

Zprávy lze i porovnávat pomocí funkce Compare. Ve výpočtovém listu bychom jen 

těžko hledali informace o konstrukci a vybavení ventilu, tedy materiál, typ, chování při 

výpadku napájení apod.. V Instrument Index Modulu se nabízí tvoření reportů 

specifikací instrumentů. Je tedy nutné si uvědomit, jakou zprávu požadujeme a nechat ji 

vytvořit v příslušném modulu. Není možné v Instrument index modulu vyhledávat 

spojnice a vytvořit report procesních dat apod.. Pro jednoduchou tvorbu reportů nám 

dobře poslouží Document Binder Module, o kterém byla řeč dříve (kap. 6.7), kde je 

možné mít všechny dokumenty pohromadě. 

 

Videosoubory: 

Report - specifikacni list.avi – použití funkce report pro zobrazení specifikací, s možností tisku 
Report - ventil.avi - použití funkce report pro zobrazení informací o instrumentu, s možností tisku 
Report - vypocet ventilu.avi -  použití funkce report pro zobrazení výpočtových hodnot, s možností tisku 
 

6.12 Funkce Duplicate 

Jedná se o funkci, kterou lze užít na většinu entit pracujících v SPI. S její pomocí lze 

vytvořit v podstatě kopii například smyčky i s instrumenty a jejich dokumenty. 

Rozhodujícím bude pouze změna číselných označení. SPI sice umožní tvorbu některých 

duplikovaných entit (stejně označených), ale budeme několikrát varováni, že se nejedná 

o jedinečný název. Vytvoření entit stejného názvu je krajně nevhodné a doménový 

administrátor je může zakázat. Základní možnost duplikace je použití nastavení entit 

tak, jako v originálu, který nám slouží jako vzor. Změny je možné realizovat  ihned, či 

dodatečně. Postupů jak provádět duplikaci je více např. z Domain Exploreru, Index 

modulu apod.. Je možné provádět operaci i do jiných unit v rámci jedné domény. 

 

Videosoubory: 

Duplicate  - instrumentu z Exploreru.avi – užití funkce duplicate při tvorbě tagu z Domain Exploreru 
Duplicate - smycka.avi -  užití funkce duplicate při tvorbě nové smyčky 
Duplicate - tagu z Indexu Modulu.avi - užití funkce duplicate při tvorbě tagu z Instrument Index Modulu 
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7. Návrh instrumentace procesu   

Instrumentace je navržena pro atmosférický absorbér při výrobě močoviny, jehož 

princip byl vysvětlen v technické části viz 3.6 a 4.3.1. Samotná realizace probíhá a bude 

představena na několika částech při použití více softwarů, o nichž byla zmínka 

v kapitolách 2.2 a 2.3 a budou v důležitých krocích představeny. Základním principem 

návrhu procesu je postup skládající se ze tří bodů: 

• návrh PFD za užití Comos Feed 

• tvorba P&ID výkresu za užití SP P&ID 

• instrumentace v SmartPlant Instrumentation (SPI) 

 

Poslední bod byl všeobecně popsán v předcházející kapitole viz 6.2.2. Vzhledem 

k tomu, že se při návrhu procesu tímto způsobem setkáváme minimálně se třemi 

různými úrovněmi pracovního odvětví, není možné v rámci této práce provést detailní 

řešení. Předpokládaný postup při tomto návrhu je znázorněn na následujícím schématu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 7-1 - princip předávání dat mezi aplikacemi 
 

1) PFD výkres je nakreslen v Comos Feed, kde jsou vyplněna bilanční schémata 

dle procesních specifikací.  

2) Výkres typu PFD včetně procesních hodnot je exportován do XML formátu, 

nejlépe podle definovaných vrstev (zmíněno v úvodu viz 2 a obr. 2-4).  

3) SP P&ID načte takto vyexportovaný dokument a je schopen s ním dále 

pracovat. 

4) Za pomocí The Engineering Framework (TEF) jsou data zkonvertována 

a uložena do SP Foundation (SPF). 

5) Načtení hodnot z SPF do SPI přes TEF. 
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7.1 The Engineering Framework (TEF) 

Smyslem TEF je standardizace a umožnění komunikace mezi různými softwarovými 

produkty. V podstatě se chová jako schránka, která umožňuje sdílet informační data. Je 

schopen importovat a exportovat v XML. Její nastavení ovšem není jednoduché. Přímé 

propojení mezi nástroji typu SP P&ID, SP Instrumentation, SP Electrical atd. není. 

 

7.2 Realizace 

Postup byl již naznačen výše. Jeho přesná realizace nebyla možná, z důvodů spojených 

se systémovou podporou a pravděpodobně určitých omezení v rámci licence. 

Konfigurace předávání dat je závislá na hlubší znalosti těchto principů překračující 

rámec běžného projektování. 

 

7.2.1 Vytvoření PFD v Comos Feed 

Hlavním účelem PFD (Process Flow Diagram) výkresu je vyjádření bilančních schémat 

procesu. Produkty a reaktanty mají označen směr průtoku, doplňkem bývá tabulka 

složení a fyzikálních vlastností látek. Při tvorbě se užívá základních schematických 

značek. Protože se nejedná o strojně-technologický výkres, není nutné zachování 

přesných rozměrů. Pokud nelze užít předdefinovaný symbol, je nutné si jej vytvořit. Pro 

jeho předlohu poslouží technický výkres s nejdůležitějšími rozměry. 

 

 
obr. 7-2 – PFD výkres Atmosférického absorbéru v prostředí softwaru Comos Feed 
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Procesní bilance se vyplňují ve vlastnostech spojnic. V případě, že jsou hodnoty 

vyplněny, ihned se zapisují do tabulky v horní části výkresu. Na následujících obrázcích 

(obr. 7-3 a obr. 7-4) je zachycen postup při vyplnění a detailní náhled na část výkresu na 

hlavě atmosférického absorbéru.  

 

 
obr. 7-3 – vyplnění procesních dat 

 

 

obr. 7-4 – hlava atmosférického absorbéru s označeným tokem 341 (odvod plynů) 
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7.2.2 Vytvoření P&ID výkresu v SmartPlant P&ID 

Předlohou pro tvorbu P&ID je PFD diagram. Zařízení jsou v mnoha případech 

zobrazována skutečným tvarem, ne pouze značkou. Z výkresů je možné chápat, jak jsou 

jednotlivé prvky propojeny. Je zaznamenáno schéma regulace a měření. SP P&ID 

dodržuje normu grafických značení ISA S5.1.  

 Převod z Comos Feed je realizován pomocí exportovaných xml souborů. Protože 

se nejedná o operaci “na jedno kliknutí“, nebylo možné ji v rámci ukázky realizovat 

zcela korektně. Nastavení exportu je možné doprovázet xml příkazy, již při jeho tvoření. 

Lze použít i určité typy skriptů Při takovýchto zásazích, ale nemůže být zaručena 

funkčnost následného importu do SP P&ID. 

  

7.2.3 Catalog Manager 

Problematickým je převod z PFD do P&ID, zvláště pro nově nadefinovaný symbol. Pro 

realizaci nových značek je při použití v SP P&ID lepší jej znovu vytvořit 

(nepředpokládá se jeho grafická složitost, jedná se o náznakový symbol existujícího 

zařízení). Za tímto účelem slouží Catalog Manager. Je to jednoduchý CAD systém, kde 

lze využít jeho základní možnosti. Je možné načíst i výkresy softwarů AutoCad, 

MicroStation a SmartSketch (přípony dwg, cel, a sym ). Při vytváření nového symbolu 

můžeme začít úplně od začátku, či použít nějaký podobný symbol a ten upravit. 

Nejedná se pouze o méně běžné procesní zařízení, ale i speciální textové popisky, 

odkazové body a instrumentaci všeobecně. Na následujícím obrázku (obr. 7-5) je náhled 

na vyhotovený absorbér, při jehož pravé straně je přerušovaná čára. Ta znázorňuje 

otápění komponenty. Protože výkres je tvořen ve více vrstvách (Graphics, Heat Trace, 

Label, HiddenObjects, Icon), je možné nahlédnout na jednu, čí více vrstev najednou. 

Význam vrstev je zřejmý z názvů. Graphics je určen pro samotný výkres symbolu, Heat 

Trace představuje umístění ohřevu. Typ ohřevu se symbolem nijak nesouvisí, a proto je 

volen až v samotném SP P&ID. Label se užívá pro popis, který může být libovolný 

nebo složen z některých hodnot, např. z čísla obvodu, z měřené proměnné atd.. 

HiddenObjects se využívá pro objekty, které nejsou vidět, ale je možné s nimi pracovat, 

např. vybavení umístěné uvnitř symbolu atd.. Icon je vrstva, která definuje vzhled ikony 

při výběru symbolu v SP P&ID. V případě zakládání propojovacích součástí, například 

armatur, je nutné vytvořit přípojné body pro potrubí apod.. Pokud se jedná o jinou 

součást, kde lze použít  přípojná hrdla, budou tato k symbolu umisťována přímo 

v SP P&ID. 
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obr. 7-5 – výkres Atmosférického absorbéru v prostředí softwaru Catalog Manageru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

obr. 7-6 – náhled na samotnou vrstvu 

otápění pláště 

obr. 7-7 – znázornění elektrickým 

vyhříváním v SP P&ID 
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7.2.4 SmartPlant P&ID 

Když je symbol hotov, můžeme jej načíst do P&ID a nadále s ním pracovat. Vytvoříme 

přípojná hrdla. Ta nám nabízejí možnost připojení potrubí, či regulačních obvodů. 

Pokud na tato přípojná místa nepřivedeme žádné spojení, objeví se varování v podobě 

modrého vykřičníku. Tento znak se může objevit i v případě, že připojení je 

realizováno, ale např. spojnicí protéká médium, skládající se z více toků. V takovém 

případě je potřeba vyřešit problém spojeného média, buď převzetím hodnot jednoho 

z nich před spojením, nebo definováním nových hodnot média po spojení. Každá entita 

může mít své označení. U instrumentů a obvodů je to nutností, v případě hrdel 

a obdobných komponent lze vynechat. 

 

 
obr. 7-8 – část výkresu Atmosférického absorbéru v prostředí softwaru SmartPlant 

P&ID, kde lze pozorovat varování o nepřipojení spojnic 

 

Prostředí SP P&ID je jednoduché a intuitivní. U každé položky je ve sloupci Properties 

možnost vyplnění jejich vlastností. Jsou  rozděleny podle charakteru například u potrubí 

to jsou: 

• Identification -zde se vyplňují identifikační čísla, název, umístění 

v unitě. 

• Physical – fyzické vlastnosti jako je velikost, průměr, délka, 

vyhřívání, isolace, vodivost, směr toku materiálu atd. . 
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• Process – hodnoty procesních dat, především výstupní tlak, teplota, 

a samozřejmě identifikace média. 

• Responsibility – položky o tom kdo entitu vytvořil, navrhoval, kým 

je dodávána. 

• Status – udává pouze stav, zda-li jde o nové zařízení nebo použité 

atd.. 

 

 

obr. 7-9 – výkresu P&ID atmosférického absorbéru včetně návrhu instrumentace 
 

 



 - 107 - 

Na návrhu atmosférického absorbéru jsou kontrolovány a regulovány části přímo 

důležité. V případě, že je některým potrubím přiváděno, či odváděno médium a není 

nijak kontrolováno, provádí se jeho sledování a regulace již na jiném místě nebo není 

potřeba.  

Je navržena realizace ukazování tlaku v hlavě absorbéru, smyčka 1113-PI je 

umístěna na hrdlo P1. Dále ukazování, regulace a signalizace včetně limitních hodnot 

hladiny ve střední části absorbéru zajišťuje obvod 1118-LISCALH umístěný na hrdlech 

M4 a M3. Jeho akčním členem je regulační ventil LV-1118, umístěný na potrubí 

1128-AV-N34-40-A. Dalšími obvody je realizováno sledování průtoku (magnetickými 

průtokoměry) 1117-FT připojeno na potrubí 1125-AV-N34-50-A a 1112-FT připojeno na 

potrubní větev 1112-AV-N36-100. O ukazování teploty se starají smyčky 1132-TI 

a 1133-TI na potrubí 1108-SX-N34-80 a 1120-SX-N34-250-A. Obvod 1114-LIALLH 

zajišťuje signalizaci limitních hodnot hladiny v patě atmosférického absorbéru C 305. 

Posledním bodem je ukazování a regulace průtoku 1111-FIC na potrubí 

1103-AV-N34-50 s akčním členem FV-1111 (regulační ventil). Podrobnější hodnoty 

o součástech regulačních smyček jsou v následující tabulce ( 

tab. 7-1). Specifikační, výpočtové a procesní listy vytvořené v SmartPlant 

Instrumentation u vybraných komponent jsou součástí příloh viz Příloha A(případné 

údaje podléhající utajení nejsou vyplněny).   

 
Úloha Číslo Service č.s. P&ID Funkce Popis Lokace 

FIC 1111 1103-AV 11 FT Vysilac L 
  1103-AV 11 FV Regulacni ventil L 
    FIC Regulator + Ukazatel DCS 
FI 1112 1112-AV 11 FT Vysilac L 
    FI Ukazatel DCS 
FI 1117 1125-AV 11 FT Vysilac L 
    FI Ukazatel DCS 
PI 1113 C 305 - HLAVA 11 PT Vysilac L 
    PI Ukazatel DCS 
LIALLH 1114 C 305 - PATA 11 LT Vysilac L 
    LI Ukazatel DCS 
    LAL Signalizace Dolni Mez DCS 
    LALL Blokovani Dolni mez DCS 
    LAH Signalizace Horni Mez DCS 
LISCALLH 1118 C 305 11 LT Vysilac L 
  1128-AV 11 LV Regulacni ventil L 
    LAL Signalizace Dolni Mez DCS 
    LAH Signalizace Horni Mez DCS 
TI 1132 1108-SX 11 TI Teplomer L 
TI 1133 1120-SX 11 TI Teplomer L 

 
tab. 7-1 – seznam smyček a jejich instrumentace 
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Vysvětlení pojmů: 

• Úloha definuje celkovou funkci smyčky (obvodu), bez ohledu s jakých částí 

se skládá. 

• Číslo uvádí její číselnou identifikaci a to i pro přidružené instrumenty. 

• Service je orientační popis, kde daná smyčka plní svou úlohu. Ve většině 

případů jde o počáteční identifikaci potrubí (jejího čísla). 

• č.s. P&ID je číslo stránky výkresů P&ID, není zaměnitelné s číslem P&ID 

výkresu. 

• Funkce popisuje již jednotlivé součásti obvodu, včetně jejich typu měřených 

proměnných a úlohy samotného zařízení. 

• Popis nám jednoduše objasnňuje význam instrumentu, který odpovídá 

písemné zkratce dle ČSN ISO 3511-1. 

• Lokace vysvětluje konkrétnější umístění, popřípadě princip. L – lokální 

zařízení, tedy přímo na pracovním poli. DCS – součástí distribuovaného 

kontrolního systému. 

 

Spojnice, např. 1128-AV-N34-40, jsou definovány takto: 1128 – identifikační číslo 

(nemusí se shodovat s číslem obvodu), AV-N34 zkratkové označení média (čpavková 

voda), 40 – průměr příruby, případně doplňková informace. 

 

Poznámka: 

Značka M ve čtverci na výkrese P&ID (obr. 7-9) neznačí motor, ale magnetický element 

průtokoměru. Značka (kruh ve čtverci), např. pro FIC-1111 na obr. 7-9, značí sdílený 

displej pro zařízení popřípadě sdílenou regulaci. 

 

7.2.5 SmartSketch 

SmartSketch není aplikace, která by byla přímo součástí rodiny SmartPlant. Je to 

jednoduchý nástroj typu CAD, který má sloužit pro případnou tvorbu výkresových 

podkladů a jeho spolupráce s ostatními SP aplikacemi je zaručena. Svým vhledem 

velice připomíná Catalog Manager, ale v základním nastavení, je jeho pracovní plocha 

černá a projektované tvary bílé. Takto nejvíce připomíná AutoCad v jeho standardním 

nastavení (obr. 7-10 má barvy změněny pro zachovaní podobnosti s Catalog 

Managerem). SmartSketch není primárně tedy určen pro tvorbu symbolů, ale i zde je 
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možnost. Postupem je vytvoření výkresu, který lze uložit jako soubor s příponou sym. 

Takovýto formát umožňuje načtení Catalog Managerem, ve kterém lze již symbol pro 

práci v SP P&ID připravit. 

 

 
obr. 7-10 – výkres Atmosférického absorbéru v prostředí softwaru SmartSketch 

 

7.2.6 Nastavení domény 

Pro nastavení vlastností potřebných při práci v doméně byl užit administračního modul. 

Nejednalo se o nastavovaní uživatelů a skupin, ani práv. Tímto jsme se zabývali 

v předcházejících kapitolách, viz 6.1.3. 

Hierarchie projektu je nastavena následovně: 

• Domain - název projektu - MOCOVINA_ABSORBER 

• Plant – podnik - Chemoprojekt (jedná se o podporu při realizaci touto firmou) 

• Area – Mocovina - hlavní strategický produkt podniku 

• Unit – Okoli Atmosferickeho Absorberu – část pracovního okruhu 

 

 
obr. 7-11 – hierarchie projektu 
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Názvoslovné proměnné, jsou nastaveny v ISA standardu. Náhled na smyčku, je na 

následujícím obrázku (obr. 7-12). Identifikační číslo bylo zvoleno o maximální délce 16 

znaků. První čtyři znaky jsou prefix, oddělovací znak je “-“. Následuje jeden znak pro 

měřenou veličinu, po té následuje bez oddělení sedm znaků pro funkci smyčky 

a oddělovač “/“, za ním je možnost dvou znaků pro číslo smyčky.  

Výsledný formát může být například: 1111-FIC     /01. Volné místo vniklo 

v tomto případě z volby sedmi znaků pro funkci smyčky, které nebyly využity, ale 

vynechat je nelze. Ostatní názvoslovné proměnné jsou zvoleny podobným způsobem. 

Pouze pro dokumenty procesních dat je užito jiného značení pro příklad odlišného stylu.   

 

 
obr. 7-12 – názvoslovná proměnná pro smyčku (loop) 

 
7.2.7 SmartPlant Instrumenatation 

O principu práce v SPI bylo v předcházejících kapitolách napsáno vše podstatné, proto 

se detaily již nebudeme zabývat. V SPI se doplňují podrobnosti výrobního procesu, 

volby instrumentace a jejich uspořádání. Následuje vytvoření specifikací, procesních dat 

a výpočtových listů. Ty jsou v podobě reportů (zpráv) uvedeny v příloze.  

 
Následuje obrázek (obr. 7-13) se seznamem instrumentů, řazených standardně podle 

čísel tagů. Zde není na první pohled rozlišitelné příslušné zařazení do smyčky, ale bylo 

by to možné, za užití určitých pravidel zobrazování v Browser View (popsáno viz 6.10).  

 

 

obr. 7-13 – seznam tagů a k nim přiřazených instrumentům v prostředí SPI z Instrument Index Modulu 



 - 111 - 

Na následujícím obrázku (obr. 7-14) je pohled na Domain Explorer, kde je seznam 

smyček a k nim příslušející instrumenty. Dokumenty tagů dědí jejich označení, pokud 

není v názvoslovných proměnných zvoleno jinak. Rozdíl je viditelný pro dokument 

procesních dat tagu TI-1132. Specifikační list nese označení TI-1132-SP a dokument 

procesních dat je označen 11-1132-TI 11-PD. Zde 11 před prefix (1132) znamená pořadí 

tagu a 11 před PD značí číslo stránky výkresu P&ID. Již bylo řečeno, že je možnost 

definování těchto identifikací v naming coventions (názvoslovné proměnné), a to při 

nastavování vlastností pracovní domény. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 7-14 – seznam smyček v prostředí SPI z Domain Explorer 

 
Po předchozích krocích, mezi něž patří mimo jiné doplnění procesních dat v Proces 

Modulu, či provedení výpočtu v Calculation Modulu (obsaženo v příloze), je vhodné 

shromáždit dokumenty v Document Binder Modulu do komplexnějších balíků. 

Shromážděny jsou specifikační, procesní a výpočtové listy.   
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obr. 7-15 – přehled dokumentů v prostředí SPI z Document Binder  Modulu 

 

7.3 Zhodnocení 

Princip technologie SmartPlant byl představen dostatečně a předveden v hlavních 

bodech projektové instrumentace. Máme představu, jakým způsobem funguje 

databázová aplikace, a že řada omezených operací z ní plynoucích, je způsobena 

převážně kladením důrazu na stabilitu a funkčnost. Nejedná se o produkt, kdy veškerá 

data zůstávají na pracovní stanici, ale naopak jsou součástí databáze a může k nim 

přistupovat kdokoliv, kdo má takové oprávnění. Tímto je umožněna spolupráce oddělení 

ve společnosti, či několika společností pracujících na jednom projektu. 
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8. Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo vytvořit výukový materiál pro software 

SmartPlant® Instrumentation a za jeho podpory navrhnout část instrumentace 

výrobního procesu. Body byly splněny v rámci možností jednoho uživatele, podílejícího 

se na více oblastech projektování. 

Přehled typických aparátů v chemickém průmyslu a jeho běžná instrumentace je 

zpracována v kapitole 3. Ta je rozdělena do několika podkapitol, dle druhů zařízení 

nebo jejich principů. Zařízení jsou zde zpracována krátkým popisem jejich funkce 

a doplněna obrázkem. Protože tato látka je velmi obsáhlá, snažil jsem se o stručnost 

i jednoduchost a výběr omezil na nejčastěji užívané aparáty. Některá zařízení jsou dnes 

již zastaralá, proto se v nových projektech prakticky nepoužívají, ale jejich princip byl 

základem k novějším automatizovaným verzím. V poslední podkapitole je probírána 

běžná instrumentace, která je vzhledem ke své rozmanitosti také značně omezena na 

základní typy. Prakticky není možné popsat všechny druhy a jejich varianty, ať 

samotných zařízení, či instrumentace, protože jejich využití se mění s ohledem na 

použitou technologii procesu. 

Nejobsáhlejší částí je oblast prozkoumání technologie SmartPlant, které  jsou 

věnovány kapitoly 4, 5 a 6. Ve čtvrté kapitole (Orientace v technické dokumentaci) je 

předveden základ, jak přistupovat a získávat informační hodnoty z technických výkresů, 

specifikačních listů a diagramů (výkresů) typu PFD a P&ID. Protože tato část je 

důležitá pro zpětné získání informací z projekční úrovně jak předcházející, tak 

i následující. Cílem páté kapitoly (Jak funguje softwarový produkt SmartPlant 

Instrumentation) je objasnit princip funkce SmartPlant Instrumentation. Zde jsou 

vysvětleny základní pojmy provázející celý projekt a práce je rozdělena na administraci 

a nastavení projektu (Administrační modul) a vlastní projektování v SPI. Jsou zde 

představeny všechny pracovní moduly patřící do SPI. Jejich podrobnější popisy pak 

nalezneme v následující kapitole (Průvodce návrhem procesu). V tomto smyslu je dle 

požadavků na tvorbu výukových podkladů vytvořen postupný návrh. Ten nás provází 

založením projektu (domény), až vytvořením některých instrumentů a k nim náležící 

dokumentace. Moduly, které se zde nepoužívají, buď nejsou součástí licence nebo jejich 

užití není pro tuto práci potřebné. Celkový postup je vytvořen pomocí informací, 

doplněných obrázky a sady videí, které slouží k rychlému předvedení  problematiky. 

Jejich seznam je uveden v příloze C. 
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Návrh a popis instrumentace pro část procesu výroby močoviny je uveden 

v kapitole 7 (Návrh instrumentace procesu), dokumentace (specifikační, procesní, 

výpočtová) je součástí přílohy A. V této části práce je za použití podkladů společnosti 

Chemoprojekt, a.s. vytvořen PFD a P&ID diagram a instrumentace v SPI. Dále je zde 

potřeba důkladněji představit některé softwary, o kterých byla v úvodu pouze zmínka 

(2.2 a 2.3). Předávání hodnot mezi aplikacemi nepracovalo zcela podle očekávaných 

představ. Úplné řešení v tomto smyslu nebylo tedy možné, protože k jejich realizaci je 

potřeba odborné pomoci v rámci administrace jednotlivých softwarů a podpory firmy 

Intergraph. Vlastními silami jsem nastudoval princip, ale jeho aplikaci jsem nebyl 

schopen uskutečnit, a tak jsem alespoň využil částečného předávaní informací 

a chybějící hodnoty zpětně doplnil. Jedná se o procesní data mezi PFD (Comos Feed) 

a P&ID (SP P&ID). 

Věřím, že moje práce bude dobrým podkladem pro budoucí studium a výuku. 



 - 115 - 

9. Použitá literatura 

[1] Hranoš, P..: Stroje a zařízení v chemickém průmyslu, Ostrava – Poruba, 1994 

[2] Otakar Č., Václav D., Miloslav F.: Organická chemie, 4. vyd., Praha: Informatorium, 

1991 

[3] Sigl, F.: Zpracovatelské stroje. Praha, SNTL 1992. 

[4] Presentace společnosti Chemoprojekt, a.s. “Úvodní konference SmartPlant“ 

[5] InfowebML, OWL-based Information Exchange and Itegration based on ISO 15926 

[cit.25.09.2007]. Dostupné z: http://www.infowebml.ws/index.htm 

[6] Wikipedia, the free encyklopedia: ISO 15926 

[cit.25.09.2007]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_15926 

[7] Podkladová dokumentace užitých Softwarů 

[8] ČSN 180051 z roku 1983 – neplatná norma 

[9] ČSN ISO 3511-1 Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - 

Schematické zobrazování - Část 1: Základní požadavky 

[10] ČSN ISO 3511-2 Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - 

Schematické zobrazování - Část 2: Rozšíření základních požadavků 

[11] ČSN ISO 3511-3 Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - 

Schematické zobrazování - Část 3: Podrobné značky pro propojovací schémata 

přístrojového vybavení 

[12] ČSN ISO 3511-4 Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - 

Schematické zobrazování - Část 4: Základní značky pro řízení procesů počítačem, 

rozhraní a sdílené zobrazovací a řídicí funkce 

[13] Podkladové dokumenty společnosti Chemoprojekt, a.s., omezené informace jsou 

součástí přílohy E 

 

 

 

 

 

 

 



 - 116 - 

Seznam použitých zkratek 

BOM  – Bill of Material – účtování materiálu 

CAD - Computer aided design - 2D a 3D počítačové projektování 

DCS - Distributed Control System – Distribuovaný řídicí systém 

dwg, cel, sym, pdf, doc – přípony souborů různých typů 

ERP  - Enterprise Resource Planning  - manažerský informační systém, který integruje 

a automatizuje velké množství procesů 

GIS – Geoghrapic Information Systém - geografický informační systém 

HW  – hardware 

IP - Internet Protocol - protokol síťové vrstvy 

OIM  - Object Information Model – Objektově Informační Model 

Ontologie - je slovníkem, který slouží k uchovávání a předávání znalosti týkající se 

určité problematiky 

OWL  - Web Ontology Language – ontologie pro webové aplikace (stránky)  

P&ID  - Process & Instrumentation diagram – digram procesních dat a instrumentace 

PFD - Process Flow Diagram – diagram procesních dat 

PLC - Programmable Logic Controller - Programovatelný logický automat 

SP – SmartPlant – všeobecné označení 

SPE - SmartPlant Electrical – softwarový produkt 

SPF – SmartPlant Foundation - softwarový produkt 

SPI - SmartPlant Instrumentation - softwarový produkt 

SW – software 

TCP - Transmission Control Protocol - spolehlivý protokol transportní vrstvy 

TEF  - The Engineering Framework – část softwarového vybavení SP zprostředkující 

předávání dat 

XML  - eXtensible Markup Language - rozšiřitelný značkovací jazyk 
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Příloha A  

Specifikační, výpočtové a procesní listy instrumentů, vytvořené pro vzorovou část 

procesu  v softwaru SmartPlant Instrumentation. 

A-1  

FT-1111-SP – specifikační list magnetického průtokoměru Emerson model 

R 200 SI 382 Z + 5300 K 6 F. 
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A-2  

FT-1111-PD – procesní data magnetického průtokoměru Emerson model 

R 200 SI 382 Z + 5300 K 6 F. 
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A-3  

FT-1111-CL – výpočtový list magnetického průtokoměru Emerson model 

R 200 SI 382 Z + 5300 K 6 F. 
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A-4  

FT-1112-SP – specifikační list magnetického průtokoměru Emerson model R 200 SI 

382  Z + 5300 K 6 F. 
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A-5  

FT-1111-PD – procesní data magnetického průtokoměru Emerson model 

R 200 SI 382 Z + 5300 K 6 F. 
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A-6  

FT-1112-CL – výpočtový list magnetického průtokoměru Emerson model 

R 200 SI 382 Z + 5300 K 6 F. 
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A-7  

FT-1117-SP – specifikační list magnetického průtokoměru Emerson model 

R 200 SI 382 Z + 5300 K 6 F. 
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A-8  

FT-1117-PD – procesní data magnetického průtokoměru Emerson model 

R 200 SI 382 Z + 5300 K 6 F. 
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A-9  

FT-1117-CL – výpočtový list magnetického průtokoměru Emerson model 

R 200 SI 382 Z + 5300 K 6 F. 
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A-10  

FV-1111-SP – specifikační list regulačního ventilu Emerson model GL-1250R. 
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A-11  

FV-1111-PD – procesní data regulačního ventilu Emerson model GL-1250R. 
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A-12  

FV-1111-CL – výpočtový list regulačního ventilu Emerson model GL-1250R. 
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A-13  

LT-1114-SP – specifikační list vysílače tlakové diference Emerson model 
3051 CD-2-F-2-2-A-1-A-A01-S2-B4-I1-L4-Q4. 
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A-14  

LT-1118-SP – specifikační list vysílače tlakové diference Emerson model 
3051 CD-2-F-2-2-A-1-A-A01-S2-B4-I1-L4-Q4. 
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A-15  

LV-1118-SP – specifikační list regulačního ventilu Emerson model GL-1250R. 
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A-16  

LV-1118-PD – procesní data regulačního ventilu Emerson model GL-1250R. 
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A-17  

LV-1118-CL – výpočtový list regulačního ventilu Emerson model GL-1250R. 
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A-18  

TI-1132-SP – specifikační list teploměru WIKKA model S 5551/2. 
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A-19  

TI-1133-SP – specifikační list teploměru WIKKA model S 5551/2. 
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Příloha B  

Příklad některých firem vyrábějící instrumentaci. 

 

Průtokoměry: ABB, Krohne, Danfos, Siemens, Badger Meter, Flomag, Emerson Process 

Management, Endress+Hauser, Foxboro, Yokogawa, Elis 

Hustoměry: Regom Instruments, Mettler Toledo, Centec automatika, Denwel, Krohne, 

Solatron 

Filtrace: GEA filtration, LDM, Zander, Sharplex, Amafilter 

Analyzátory a chromatografy plynů: ABB, Siemens, Horiba, Sick, Yokogawa, Emerson 

Process Management, Servomex 

Analyzátory vody: ABB, Endress+Hauser, Honeywell, Polymetron, Swan, ZPA Nová 

Paka 

Sledování tlaku: ABB, Endress+Hauser, Foxboro, Yokogawa, Honeywell, Emerson 

Process Management 

Vlhkoměry: Ultrakust/Bartec, Panametria, Comet Systém, Greisinger, Regom 

Instruments 

Hlídače plamene: Auting, Lamtec, Durag, BFI, Honeywell 

Hladinoměry: Emerson Process Management, NivelcoCZ, Endress+Hauser, Foxboro, 

Yokogawa 

Sledování teploty: ABB, JSP Nová Paka, Mavis Nový Bor, WIKA, Endress+Hauser, 

Emerson Process Management, Yokogawa, Endress+Hauser, Jumo 

Regulační ventily: Samson, Emerson Process Management, LDM, Polna Corp, Metso, 

Foxboro 
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Příloha C  

Seznam výukových videí, včetně drobného popisu. 

 

C-1 Administrační modul 

Domain - hierarchie projektu.avi - základní náhled na hierarchii projektu, včetně základních editací 
Domain - vytvoreni novych urovni.avi - vytvoření dalších (nových)  součástí podniku – Plant, Area, 
Unit. 
Naming Convection - kabelaz.avi - vytvoření kabelu naming conventions pro spojovací kabely 
Naming Convection - komponenta.avi – vytvoření component pro možnost založení tagu a následně 
instrumentu 
Naming Convection – kopirovani.avi – ukázka zkopírování naming conventions mezi unitami 
Naming Convection - smycka.avi – tvoření Loop resp. Smyčky 
Prava uzivatelu - prehled uzivatelu.avi – náhled na problematiku skupin a do nich patřících uživatelů 
Prava uzivatelu - zmena globalni.avi – globální změna práv na všechny úrovně 
Prava uzivatelu - zmena jednotliova.avi – změna práv uživatelů globálním způsobem i jednotlivým 
Report - Naming Convection.avi –souhrnný výpis všech nadefinovaných naming conventions v rámci 
jedné domény 
Report - prava uzivatelu.avi - náhled na přístupová práva v rámci jedné domény na všech úrovních 
Unit - define unit number.avi –  definovaní čísla Unity v projektu 
 

C-2 SmartPlant Instrumentation 

Calculation - vypocet ventilu.avi – výpočet hodnot pro komponenty umístěné na některé spojnici 
Document Binder - tvoreni baliku.avi – princip shromažďovaní dokumentů, podle vlastního stylu 
Duplicate  - instrumentu z Exploreru.avi – užití funkce duplicate při tvorbě tagu z Domain Exploreru 
Duplicate - smycka.avi -  užití funkce duplicate při tvorbě nové smyčky 
Duplicate - tagu z Indexu Modulu.avi - užití funkce duplicate při tvorbě tagu z Instrument Index 
Modulu 
 
Instrument - prace s poly.avi – princip práce s poli v Instrument Index Modulu a jeho browseru, přidání, 
odebrání 
Instrument - vytvoreni do smycky.avi - vytvoření nové komponenty z Domain Exploreru, do konkrétní 
smyčky 
Instrument - vytvoreni noveho typu.avi – vytvoření nového typu instrumentu, ne vytvoření instrumentu 
jako takového 
Instrument - vytvoreni z Domain Epl.avi – vytvoření tagu, resp instrumentu z Domain Exploreru, ale 
ne do konkrétní smyčky 
Instrument – vytvoreni z Index m Browser.avi – vytvoření nové komponenty za užití Instrument Index 
Modulu 
Instrument – vytvoreni z Index m Browser.avi – vytvoření nové komponenty za užití Instrument Index 
Modulu 
Instrument - vytvoreni z Index modulu.avi - vytvoření tagu, resp instrumentu z Instrument Index 
Modulu 
Instrument Modul - Browser.avi - představení Instrument Index Modulu a jeho Browser View resp. 
Browseru 
 
Instrument Modul - presun pole.avi – princip řazení polí v  Instrument Index Modulu 
Instrument Modul - presun pole.avi – seřazení  komponent v Instrument Index Modulu a jeho browseru 
podle typu instrumentu 
Instrument Modul - zmenseni pole.avi – upravovaní šířky pole v Instrument Index Modulu 
Instrument Modul - zprava filtrovani.avi  – filtrace komponent v Instrument Index Modulu a jeho 
browseru, nejedná se seřazení 
 
Lines – vytvoreni.avi – vytvoření nové spojnice z Process Data Modulu, včetně vytvoření nového typu 
Lines - vytvoreni noveho typu.avi – vytvoření a nadefinovaní nové spojnice (lines) 
Loop - prejmenovani.avi – postup při změně identifikačního čísla smyčky, včetně změn ve vlastnostech 
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instrumentů, do ní náležících 
Loop - vytvoreni.avi - vytvoření nové loop resp. smyčky 
Prirazeni P&ID k LOOP.avi  – dodatečné přiřazení čísla P&ID výkresu do existující smyčky 
 
Proces data - definovani spojnice.avi – nadefinování informací o proudícím médiu do konkrétní 
spojnice 
Proces data - ze spojnice do ventilu.avi – načtení hodnot ze spojnice, do komponenty na ní umístěné 
 
Report - specifikacni list.avi – použití funkce report pro zobrazení specifikací, s možností tisku 
Report - specifikacni list.avi – použití funkce report pro zobrazení specifikací, s možností tisku 
Report - specifikacni list.avi – použití funkce report pro zobrazení specifikací, s možností tisku 
Report - ventil.avi - použití funkce report pro zobrazení informací o instrumentu, s možností tisku 
Report - vypocet ventilu.avi -  použití funkce report pro zobrazení výpočtových hodnot, s možností tisku 
 
Specifikace - smazani.avi – smazání veškeré specifikace instrumentu, ale zachování instrumentu 
v procesu 
Specifikace - editace stranky.avi – vytvoření vlastního specifikačního listu a jeho základní editace 
Specifikace - kontrola zmen.avi – možná kontrola změn hodnot specifikačního listu, který byl 
projektantem vytvořen 
Specifikace - smazani formulare.avi – smazání celého formuláře, včetně všech specifikačních listů 
k němu přiřazených 
Specifikace - smazani stranky.avi – smazání specifikačního listu ze seznamu všech specifikací 
Specifikace - vytvoreni nove stranky.avi – vytvoření nového specifikačního listu, který je následně 
možno přiřadit k formuláři 
Specifikace - vytvoreni pro instrument.avi – přiřazení specifikačního listu k ke konkrétnímu 
instrumentu a vyplnění jeho hodnot 
Specifikace – zamena  stranky.avi – záměna specifikačního listu ve formuláři, přidání nového 
a odebrání stávajícího 
Specifikace - zmena pro instrument.avi – princip záměny formuláře a jemu náležící specifikační list 
 
Spusteni SPI.avi – výběr pracovní domény po spuštění SPI 
Vytvoreni P&ID polozky.avi – vytvoření hodnoty P&ID výkresu pro užití ve vlastnostech jiných entit  
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Příloha D  

Vysvětlení pojmů instrumentace a chemických aparátů. 

 

Absorbát – výsledek absorpce 

Absorpce - operace, při níž se pohlcuje jedna ze složek plynné směsi pomocí kapaliny 

Adsorpce - difúzní operace, při níž dochází k pohlcování některých složek plynné nebo 

kapalné směsi na povrchu pórovitých tuhých látek – adsorbentů 

Destilace - metoda oddělování kapalných látek na základě různého rovnovážného 

složení kapalné a plynné fáze 

Destilát – produkt destilace 

Disperze  - označuje směs látek, z nichž jedna je jemně rozptýlena v druhé 

Extrahovadlo – fáze pohlcující danou složku 

Fáze - označení látky s určitými mikroskopickými vlastnostmi 

Heterogenní směs - (také různorodá směs) je systém složený z několika fází. Na 

rozhraní těchto fází se chemické a fyzikální vlastnosti mění skokem. 

Homogenní směs  - je systém dvou nebo více složek, v němž neexistuje rozhraní mezi 

jednotlivými složkami, tzn., že vlastnosti v celém objemu jsou stejné 

Inertní - označení látek či objektů, které se zvažovaného procesu neúčastní. Hovoří se 

o látkách, které nevstupují do chemické reakce. 

Kalorifer – výměníky tepla, vyhřívané parou 

Koncentrace - je veličina, která číselně charakterizuje složení směsi 

Odstřeďování - operace, při níž dochází k oddělování kapalných heterogenních směsí 

vlivem odstředivé síly 

Rektifikace - mnohonásobná destilace 

Suspenze -  je heterogenní směs, např. jemné pevné látky v kapalině. Důležitým 

znakem suspenze je, že dochází k samovolnému, ale pomalému oddělení složek směsi – 

např. usazováním. 

 

 

 

 

 

 



 - 144 - 

Příloha E  

Podkladové dokumenty společnosti Chemoprojekt, a.s. 

E-1  

PFD výkres části procesu 
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E-2  

Specifikační list atmosférického absorbéru 
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E-3  

Technický výkres atmosférického absorbéru 
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E-4  

Specifikační list FT-1111 

 

 

 

 

 

 



 - 148 - 

E-5  

Specifikační list FV-1111 
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E-6  

Specifikační list FT-1112 
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E-7  

Specifikační list FT 1117 
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E-8  

Specifikační list LT-1114 
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E-9  

Specifikační list LT-1118 
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E-10  

Specifikační list LV-1118 
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E-11  

Specifikační list PT-1113 

 

 

 

 

 



 - 155 - 

E-12  

Specifikační list TI-1132 
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E-13  

Specifikační list TI-1133 
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