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Řízení 
válcovacích stolic
Společnost ABB FM (Force Measurement) používá v nejnovější 
verzi svého zařízení Stressometer, určeného pro měření přítlaku 
a řízení válcovacích stolic, přepínač (switch) průmyslového 
Ethernetu Redfox od firmy Westermo. Použití tohoto přepínače 
umožnilo omezit počet potřebných komunikačních zařízení 
z šesti na jedno, zjednodušilo celý komunikační systém a snížilo 
náklady.

ABB FM je vedoucí světový dodavatel řídicích systémů pro válcovací 
tratě. Systém Stressometer, který firma vyrábí, se skládá z mnoha růz-
ných měřicích a řídicích zařízení. Je určen pro optimalizaci  procesu 
výroby válcovaných produktů a dosažení jejich nejvyšší kvality.

Při implementaci předchozí verze systému Stressometer obsahovala 
komunikační síť řídicího systému často až šest různých sítových 
zařízení: přepínačů, směrovačů, konvertorů a firewallů dodávaných 
různými výrobci. To mohlo způsobovat problémy s kompatibilitou, 
Nedostávalo se kritických síťových funkcí, jako šifrovaných VPN 
a oddělení subsítí. Výsledkem byly obtíže při instalaci a údržbě 
 takového složitého systému. Pro konfiguraci jednotlivých zařízení 
bylo třeba mnoho různých nástrojů, a to prodlužovalo dobu potřeb-
nou pro instalaci sítě a vyžadovalo rozsáhlé znalosti. Velký počet 
zařízení způsoboval také nedostatek místa v rozváděči, který navíc 
musel být chlazený ventilátory. Chladicí ventilátory bylo nutné kon-
trolovat a udržovat, a tak dále rostly náklady na údržbu.

V současné době Stressometer používá jediný přepínač Redfox 
Industrial s osmnácti porty. Přepínač pracuje na vrstvě 3 ISO/OSI 
a využívá operační systém WeOS od firmy Westermo. Operační 
systém WeOS byl firmou Westermo vyvinut pro síťová zařízení 
 pracující na vrstvě 2 a 3, to znamená, že zařízení RedFox Industrial 
mohou být použita jako přepínače (switche) i směrovače (routery). 
Operační systém WeOS současně zajišťuje složitější síťové úlohy 
včetně pokročilého zabezpečení. Tak např. každý port může mít 
nakonfigurovaná svá vlastní firewallová pravidla. Podporovány jsou 
šifrované tunely VPN, to znamená, že je možné realizovat zabezpe-
čené spojení přes internet. Díky těmto funkcím přepínače Redfox 
Industrial může být na zařízení Stressometer v rámci celé válcovací 
tratě provozováno několik komunikačních sítí s jediným síťovým 
zařízením.

„Systémy Stressometer v nejnovější verzi s Redfox Industrial 
 dodáváme od roku 2010 a s komunikační sítí jsme neměli  žádné 
problémy,“ říká Christer Gustafsson, vedoucí oddělení Data 
Communications společnosti ABB FM. „Když jsme inovovali náš 
systém, požadovali jsme, aby řešení komunikační sítě bylo unifiko-
vanější než dříve. Zařízení od firmy Westermo nám pomohlo tohoto 
cíle dosáhnout a zamezit problémům s kompatibilitou produktů od 
různých výrobců. Díky tomu je nyní snazší Stressometer instalovat 
a udržovat a také jeho výrobní náklady jsou nižší.“

Operační systém WeOS umožňuje komunikační síť rozdělit do tří sítí 
VLAN. První je zabezpečená VLAN, který využívá šifrované tunely 
VPN. Není uživateli přístupná, ale spojuje všechna měřicí a řídicí zaří-
zení. Druhá VLAN je připojuje na řídicí počítače válcovací tratě a třetí 
na kancelářskou síť válcovny. Z ní je vazba na internet a umožňuje na 
systém bezpečně dohlížet z vnějšku, mimo průmyslovou síť.

Zařízení komunikační sítě pro Stressometer jsou dodávána předkon-
figurovaná. Instalace je snadná – představuje jen připojení několika 
kabelů. Když je komunikační síť uvedena do provozu, nevyžaduje 
v podstatě žádnou údržbu. Jestliže Stressometer vyžaduje upgra-
de nebo seřízení, pracovníci ABB FM se mohou snadno dostat 
do chráněné části komunikační sítě prostřednictvím šifrovaného 
 kanálu VPN. Ačkoliv je systém předkonfigurovaný, je stále flexibilní. 
Je-li zařízení připojeno nebo přesunuto, aplikují se pravidla NAT 
(Network Address Translation) bez vlivu na původní konfiguraci.
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Pracovať v oblasti automatizačnej techniky v hutníctve 
prináša určité špecifiká. Produkty hutníckeho priemyslu 
neprechádzajú neustálymi inováciami ako v niektorých 
iných odvetviach, ale oblasť, kde sa dá zlepšovať, 
je kvalita a cena produktov a čas výroby jednotlivých 
zákaziek.

Produkcia výrobkov je energeticky náročná. Úspora 
energie sa premieta do ceny. Súčasťou technolo-
gického postupu je ohrev alebo opačne chladenie 
materiálu. Časť automatizačných alebo modernizač-
ných úloh sa zameriava práve na oblasť riadeného 
ohrevu alebo chladenia, pretože výrazne ovplyvňuje 
kvalitu a prináša aj úspory energie. Uvedené riešenia 
zasahujú do oblasti termodynamiky. Používajú sa aj 
empiricky, experimentálne zistené závislosti. Náročné 
aplikácie sa riešia nasadením modelu teplotného 
poľa pri ohreve materiálu alebo opačne pri chladení, 
ktorý je produktom špecializovaných firiem. Opísané 
riešenia nebývajú implementované pre svoju náročnosť 
do základného riadiaceho systému, ale majú svoju 
platformu, kde  sa potrebné údaje z procesu posielajú 
cez dohodnuté komunikačné rozhranie. Veľkú obľubu 
hlavne u nemeckých firiem má ethernet protokol TCP/
IP socket. Spomenutá komunikácia sa osvedčila aj pri 
prepojení do iných IT úrovní. Samotný model dokáže 
dynamicky riadiť nižšiu úroveň riadenia, ale nezohľad-
ňuje poruchové stavy technológie alebo špecifické 
požiadavky operatívy riadenia výroby, ktoré rieši obslu-
ha zariadenia. Samotné overenie tohto typu modelov 
je však veľmi náročné. Zmeranie povrchovej teploty sa 
na prvý pohľad javí ako ľahko riešiteľná úloha, avšak 
 prítomnosť „okují“ (zoxidovaná vrstvička ocele na 
povrchu) výrazne skresľuje nameranú hodnotu. Je ne-
vyhnutná jej korekcia. Povrchová teplota, ktorá by vyho-
vovala ako spätná väzba, je nepoužiteľná pre dynamic-
ké riadenie. Vnútorná teplota v priereze materiálu sa 
overuje ešte ťažšie. Riešením sú tepelné sondy. Oblasť 
termodynamiky nie je jediná oblasť, kde sa používa 
riadenie pomocou modelu, ďalšou je tvárnenie, kde sa 
konkrétne pri valcovaní materiálu zlepšujú rozmerové 
vlastnosti výrobku po celej dĺžke materiálu. Riadiaci 
systém samotného technologického uzla zabezpečuje 
základné otáčky valcovacieho radu a všetky ostatné 
funkcie technológie. Komunikuje s modelom a jeho 
meracími miestami. Výstupom z modelu sú prídavné 
otáčky, ktoré sa sčítavajú so základnými otáčkami na 
základe nameraných hodnôt pred valcovaním.

V ťažkých hutníckych prevádzkach, kde jednoduché 
riešenia prinášajú určitú výhodu pri prevádzkovaní 
technológie, čoraz viac sa aplikujú riešenia, ktoré 
hlboko zasahujú do teórie a naplno využívajú možnosti 
modernej automatizačnej techniky.
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Programátor RS
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