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TAMAS
(TERMINAL AUTOMATION AND MANAGEMENT SYSTEM)
TAMAS je počítačový systém pro řízení terminálů a skladů pohonných hmot. Hlavní funkce
řídícího systému jsou automatizace technologického procesu, řešení mimořádných situací
(ESD - Electronic Shutdown System), vizualizace a dispečerské řízení technologie, tisk
plnících listů, protokolů, evidence zákazníků a jejich objednávek, evidence řidičů, vozidel,
transakcí atd., komunikace s jinými informačními systémy jako jsou ekonomický,
manažerský apod. a archivace veškerých událostí.
Základní vlastností systému TAMAS je jeho modularita, která zabezpečí řešení šité každému
zákazníkovi na míru. TAMAS může podle potřeby zajišťovat jen některé funkce - například
evidenci vydaného paliva - nebo naopak automatizované řízení celého skladu.

1. Koncepce řídícího systému
Sklady PHL jsou technologické celky, které z hlediska svého zaměření kladou vysoké nároky
na spolehlivost a bezpečnost řídících systémů a na rychlý přístup k technologickým datům.
Práce s vysoce hořlavými a nebezpečnými látkami řadí tyto systémy mezi tzv. Mission
Critical Systems, které musí zabezpečit spolehlivý chod i při výjimečných situacích jako jsou
výpadky napájení nebo selhání některých komponent systému.

Control Room

3rd. Party Systems

Communications,
Databases, …

Automations

Devices
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Stále se měnící ceny na trzích s ropnými látkami a změny v daňových sazebnících kladou
vysoké požadavky na okamžitý přístup k datům o pohybu zboží a integraci s podnikovým
informačním systémem nebo systémy třetích stran.

1.1 Spolehlivost systému TAMAS
Spolehlivost systému TAMAS je zajištěna díky třístupňové architektuře, která zajišťuje
v případě selhání vyššího stupně bezpečný nouzový provoz nižších stupňů.
Nejnižší stupeň představuje veškerá technologická zařízení skladu, která mají být zapojena do
systému. Zajišťuje nouzovou ruční manipulaci s jednotlivými komponentami technologického
celku prostřednictvím ovládací panelů.
Další stupeň představují programovatelné automaty (PLC), na které jsou přivedeny všechny
vstupy, výstupy a komunikační linky z technologických zařízení. Automaty obsahují
algoritmy pro ruční a automatické řízení technologie a dále jsou zde implementovány
bezpečnostní prvky systému jako jsou blokační podmínky nebo identifikační systém.
Algoritmizace na této úrovni umožňuje ,v případě nouze, alternativní provoz skladu (příjem a
výdej).
Nejvyšší stupeň tvoří pracovní stanice s operačním systémem Windows NT/2000/XP
s architekturou klient/server, které poskytují komfortní uživatelské rozhraní pro řízení a
sledování technologie a provádění transakcí se zbožím. Systém TAMAS je otevřený a je
možné jej napojit na podnikový informační systém (enterprise system) nebo na systémy
třetích stran (3rd party systems). Celý systém je navíc velmi adaptabilní a je možné ho
přizpůsobovat potřebám a požadavkům zákazníka.

TAMAS - POPIS SYSTÉMU PRO ŘÍZENÍ SKLADŮ POHONNÝCH HMOT

4 / 24

VAE CONTROLS

www.vaecontrols.cz

2. Low-level automation
Tímto termínem je označena soustava jednoho nebo více programovatelných automatů - PLC,
ve kterých jsou implementovány řídící algoritmy automatiky, blokační podmínky pro chod a
zajištění bezpečnosti jednotlivých technologických celků. Na tyto PLC jsou přivedeny
veškeré vstupní a výstupní signály z technologie, které jsou zahrnuty do systému a také
veškeré komunikace. PLC jsou navrženy z hlediska software i hardware tak, aby byly
schopny zajistit nouzový provoz při výpadku PC dispečerského pracoviště.
Z důvodu robustnosti systému, snadného rozšiřování a údržby je každý celek řízen
samostatným PLC. Tyto automaty mohou mezi sebou komunikovat po sběrnici typu ring
(Industrial Ethernet, Profibus, MPI), která zajistí, v případě přerušení vedení na jednom místě,
plně funkční provoz. Spolehlivost může být ještě zvýšena zařazením redundantních automatů
namísto standardních. Tímto řešení se zamezí výpadku v případě selhání procesorové nebo
komunikační karty.
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2.1 Výdej produktu
Výdej produktu z výdejních lávek je standardně řešen pomocí flowmeterů Accuload III
řízených pomocí PLC Siemens řady S-7 400 spojených do MPI / PROFIBUS DP sítě typu
ring. Tento systém zajišťuje jednak komfortní uživatelské prostředí pro obsluhu při řízení
výdeje a vyhodnocování informací a jednak (v případě výpadku dispečerského stanoviště) i
možnost nouzového výdeje bez ztráty důležitých informací.
Propracovaný identifikační systém založený na rádiových kartách zajišťuje spolehlivé
přiřazení výdejového povolení pro všechny zákazníky a umožňuje řidičům samoobslužný
systém plnění. Princip spočívá v přiřazení identifikačních karet všem zákazníkům a vytvoření
vazeb mezi transakcemi a těmito identifikačními čísly. Na přání je možné vytvořit speciální
skupinu karet určenou pro výdej bez nutnosti zadání povolení dispečerem. Tyto karty jsou
velmi vhodné pro nouzové případy.
Flowmeters
Loading Racks

PLC
Leader
Customer

Radio Cards

Řešení výdeje produktu je velmi komplexní, zahrnující taktéž aditivaci produktu a blending.
Vše je úzce svázáno s potřebami a požadavky zákazníka.

2.2 Skladování a transfer produktu
Technologie skladování produktu zahrnuje v sobě kromě samotných nádrží také prostředky
pro sběr a vyhodnocování informací o uloženém produktu a také informace o jeho transferu,
tedy příjmu a výdeje. K volitelným součástem systému patří měření hladin a objemu v
nádržích, hustoty produktu a jeho teploty.
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Na přání zákazníka je možné zařadit do systému automatické nastavování
produktových tratí pro výdej a příjem z lávek a železničních stanic a přečerpávání produktu
při vnitropodnikových transakcích.
Samostatnou kapitolou je automatizovaný systém řízení produktovodu a rekuperace.
Zde uvedený výčet prováděných algoritmizací je jen zevrubný a lze jej, díky vysoké
modularitě systému TAMAS upravit dle potřeb zákazníka.

2.3 Další příklady úloh řešených na úrovni PLC
•
•
•
•
•
•
•
•
•

měření hladin, objemu, teploty a ostatních veličin v nádržích
identifikační systém pro výdej PHL
komunikace s flowcomputery a aditivačními jednotkami při výdeji PHL
řízení rekuperace
řízení příjmu a výdeje PHL produktovodem
automatika výdeje PHM
vyhodnocování alarmů a podmínek nutných pro bezpečný a plynulý výdej PHL
komunikace mezi PLC a vzájemná kontrola stavu a informací (výdej – sklad - rekuperace)
systém automatického řízení a regulace produktovodu
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3. SCADA server
K vizualizaci a řízení technologie na dispečerském pracovišti se používá systém SCADA
(Supervisory Control And Data Acquisition). Tento systém v sobě zahrnuje možnost
vizualizace, řízení, přehledu a vyhodnocování veličin a hodnot důležitých pro činnost spjatou
s výdejem a příjmem produktu.
SMS Info
Dispatching
Reports

Alarms & Events

Visualisation

Graphs

3.1 Architektura systému
Architektura systému je postavena na principu klient/server, přičemž server může být
nainstalován na dvou stanicích a běžet v režimu stand-by, který zajistí plynulý chod i při
výpadku nebo odpojení jedné ze stanic. Server i klient běží na počítačích PC s operačním
systémem Windows NT/2000/XP.
Základními funkcemi systému SCADA je poskytnout uživateli prostředky pro řízení
technologických zařízení prostřednictvím komfortního uživatelského rozhraní a sběr
technologických dat, která jsou ukládána do historické databáze. Pro systém SCADA jsou
k dispozici jak silní klienti (rich clients), kteří nabízí rozsáhlé možnosti řízení, zobrazování
informací a správy systému, tak i tencí klienti (thin clients), kteří mají naopak omezené
funkce, ale je možné je provozovat kdekoliv v prostředí podnikové sítě nebo i na Internetu.
Ovládání je zde velice intuitivní a po krátkém zaškolení může zákazník provádět
vlastní úpravy (nové obrazovky, mimiky, reporty či alarmy) bez nutnosti zásahu našeho
pracovníka, což výrazně zvyšuje pružnost tohoto systému a šetří servisní náklady.
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3.2 Obecné vlastnosti systému
Obecné vlastnosti systému SCADA dodávaného se systémem TAMAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

architektura klient/server postavena na osvědčeném systému SCX
Windows NT/2000/XP
možnost stand-by zálohování serveru
vícejazyčná podpora
zabezpečený přístup k datům a službám, různé stupně uživatelských privilegií od
zobrazovaní dat přes řízení technologických celků až ke kompletní správě a vývoji
systému
komfortní řízení technologie, zaznamenávání řízení
kontrola událostí a alarmů
export dat do podnikového informačního systému (SQL Server, ORACLE, ODBC)
zobrazování grafů historických hodnot
tisk reportů (text, HTML)
zobrazení dat přes Internet
součástí každé licence systému TAMAS je i možnost upravovat a rozšiřovat systém
SCADA zákazníkem.
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3.3 Příklady technologických schémat
Na dalších obrázcích jsou příklady technologických schémat ze skutečných instalací:

3.3.1 Zobrazení údajů a řídících prvků pro sklad PHM:

Mimika zobrazuje základní informace o stavu produktů v nádržích ve skladu PHM. Údaje
zahrnují výšku hladiny, přepočet na objem produktu dle kalibračních tabulek, teplotu
v nádržích, typ produktu, povolení výdeje z jednotlivých nádrží, nastavení tras pro jednotlivé
typy produktů a kvalitu produktu dle atestů. Informace jsou přenášeny z segmenčních
teploměrů, radarů pro měření hladiny a zadávány z externího systému třetí zákaznické strany
(atesty). Je hlídána minimální a maximální havarijní hladina v nádržích a blokování čerpadel
v případě nebezpečí nasátí vzduchu.
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3.3.2 Zobrazení výdejních lávek pro PHM:

Mimika zobrazuje přehled výdejních lávek s aktuálními informacemi o průběhu výdeje ,stavu
výdejových tras, flowmeterů a použitých identifikačních karet při výdeji. Jsou zde hlídány
důležité podmínky a alarmy pro plnění a stáčení cisteren a Acculoadů III. Celý výdejní
systém je automatizován, ale je možné kdykoliv přejít na ruční režim. Mimika umožňuje
snadný přístup k servisním informacím průtokoměru, aditivace a identifikačního zařízení.
K dispozici je i přehledná obrazovka s pomocí.
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3.3.3 Zobrazení aktuálních hodnot a alarmů pro hmotnostní průtokoměry MicroMotion:

Mimika pro hmotnostní průtokoměry Micromotion zobrazuje aktuální analogové a binární
veličiny týkající se produktu a samotného zařízení (události, alarmy, …). Hodnoty jako
teplota, hustota, tlak, průtok aj. jsou ukládány do databáze a mohou být dále zpracovávány
jako bilance a reporty za určitá období. Samotné binární hodnoty ukazují stav průtokoměru. I
tyto veličiny je možné ukládat do historického seznamu. Na přání zákazníka je možné
zakomponovat i přímé povelování i servisní mimiku do systému.
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3.3.4 Příklad grafu:

Příklad zobrazení vytvořeného grafu z uložených analogových hodnot regulované veličiny
podle tlaku s jednou volnou vazbou. Konkrétně je zde regulován průtok pomocí kulového
regulačního ventilu. Jedná se v tomto případě o pulzní dynamickou regulaci.
Období ukládaných veličin, stejně jako četnost ukládání je volitelné. Tato a jiná
nastavení je zákazník, po krátkém zaškolení, schopen měnit bez nutnosti našeho servisního
pracovníka.
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3.3.5 Příklad reportu o stavu nádrží a produktu:

Z veličin ukládaných do databáze je možné vytvářet bilance a reporty vztahující se na určitá
období (24 hodin, týdenní, atp…). Tyto dokumenty pak slouží pro přehledy, zprávy a
archivaci.
Následující příklady zobrazují bilance produktových nádrží z několika skladů PHM za
zadané časové období a stav produktů v jednotlivých nádržích. Údaje o příjmu a výdeji
z jednotlivých nádrží jsou setříděny podle času a doplněny o referenční hodnoty (hustota,
objem), tlak a teplotu. Z hodnot je pak vypočítán zůstatek v nádržích, který je porovnáván se
skutečným stavem.
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4. Aplikační server

Aplikační server poskytuje platformu pro rozšíření funkcí systému TAMAS. Jsou zde řešeny
úlohy týkající se administrace výdeje, příjmu a transferu produktu s třetími stranami a které
není vhodné nebo možné řešit prostředky systému SCADA. Tato aplikace je založena na
protokolu HTTP a internetových technologiích a její klienti mohou být spuštěni v
internetovém prohlížeči Internet Explorer 5.5 a vyšší. I zde je zachována modularita aplikace
zajišťující vysokou schopnost přizpůsobení se potřebám zákazníka.
Další z možností aplikačního serveru je připojení komunikace s dalším zařízením
nepřímo souvisejícím s transferem pohonných hmot (například: sběr dat z ručního zařízení,
komunikace se zařízením jiného výrobce připojeným k PC, aj…). Tyto připojení jsou řešena
externími komunikačními komponentami.

3rd. Party Systems

Dispatching

Card Lists
Database

Delivery & Intake
Device Configurations

Help
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4.1 Databáze SQL server
Se systémem TAMAS je standardně dodávaná databáze SQL server, se kterou aplikační
server úzce spolupracuje. Do databáze jsou pomocí aplikační logiky ukládány veličiny
týkající se transakcí, které vzniknou při pohybu zboží na skladě (např. výdej do autocisterny,
příjem z železnice, aj…). Tyto transakce mohou být dále zpracovány nebo exportovány do
jiného informačního systému třetích stran. Dále zde běží úlohy, které sledují pohyb řidičů na
skladě podle informací předaných z identifikačního systému.
Další součástí je databáze řidičů, dopravců, vlastníku, míst určení a vozidel týkajících
se transferu pohonných hmot, výdejových a příjmových tras a atestů. Tyto a jiné údaje si
zákazník může snadno doplňovat a upravovat.

4.2 Aplikace Dispatcher
Aplikace Dispatcher nabízí nástroje pro sledování výdeje a příjmu produktů do autocisteren a
vagónů s možností tisku dodacích a příjmových listů a napojení na identifikační systém.
Umožňuje současné zpracování libovolného počtu transakcí v různých fázích průběhu a jejich
snadné a intuitivní řízení. Formuláře pro transakce obsahují základní kontroly pro pravidla
výdeje a příjmu.
Dispatcher je možno nakonfigurovat pro spolupráci s podnikovým informačním
systémem.
Aplikace je typu klient/server a může s ní pracovat více uživatelů současně s různými
uživatelskými právy.

Základní funkce aplikace Dispatcher:
•
•
•
•
•
•
•
•

identifikace řidičů pomocí identifikačních karet nebo jiného typu identifikačního zařízení
zadávání povolení k odběru nebo příjmu PHL
evidence řidičů, návěsů , tahačů, míst určení, dopravců, atd.
zadávaní atestů
konfigurace produktů a aditiv
automatický import kontraktů a limitů pro výdej PHL
automatický export údajů o provedených transakcích
tisk dodacích listů, bilance vydaného množství za libovolné období
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4.3 Popis obrazovek aplikace TAMAS Dispatcher

4.3.1 Úvodní obrazovka:

Úvodní obrazovka nabízí z levého menu, po přihlášení uživatele, možnost zobrazení transakcí
a uložených hodnot, konfigurace technologie a identifikačního systému a obsáhlý přehledný
help. Je možné otevřít několik oken současně a plynule mezi nimi přepínat. Součástí je i
diagnostika stavu systému včetně databáze a komunikace s aplikačním serverem a vnitřní
logikou.
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V základním nastavení je doporučeno vyplnit položky o majiteli, které se dále
promítají do tisku dokumentů a dodacích nákladních listů a zvyšují komfort obsluhy během
vyřizování transakcí.
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4.3.2 Obrazovka pro zadání výdeje produktu:

Dojde-li k protažení radiové karty identifikačním zařízením, aplikace Dispatcher automaticky
otevře okno s volbami pro zadání transakce. Po předvyplnění údajů nutných pro dodací
nákladový tisk, které je možné zvolit ze seznamu, obsluha zadá množství a typ produktů
určených pro výdej a požadavek odešle jediným kliknutím do plnícího algoritmu v automatu.
Řidič na lávkách pak podle pokynů na displayi průtokoměru, nastaví a odebere patřičnou
dávku. Celá operace je monitorována a zaznamenávána do databáze.

Identifikační čísla (karty) je možné svázat s konkrétním zákazníkem a tím zpřehlednit
informace uložené v databáze. V návaznosti na tyto vazby lze pak snadno vyhledávat
zákazníkovi transakce.
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4.3.3 Zadávání a přehled veličin pro výdej a příjem produktu:

Aplikace Dispatcher umožňuje zákazníkovi vytvořit vlastní databáze údajů, které jsou jednak
nezbytné pro transfer produktů a jednak zvyšují produktivitu a komfort práce.

4.3.3.1 Veličiny nutné pro výdej a příjem produktu:
Veličiny nutné pro výdej a příjem produktu jsou takové, které vytvářejí přímou vazbu
pro informace nezbytné pro transakce. Patří mezi ně například zadávání a konfigurace
produktů, aditiv, zadání výdejových a příjmových tras a atestů, aj. Absence těchto
veličin je vizuálně alarmována v dodacích nákladových listech během a při ukončení
transakcí. Na obrázku je uveden příklad konfigurace a zadávání produktů.
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4.3.3.2 Veličiny volitelné pro výdej a příjem produktu:
Veličiny volitelné slouží ke zvýšení komfortu práce a k zpřehlednění záznamů transakcí.
Zákazník má možnost vytvořit si vlastní databázi vlastníků, zákazníků. řidičů, tahačů a
návěsů, míst určení, zaměstnanců s rozdílnými přístupovými právy, aj. a tím i zúžit vazby pro
filtrování transakčních a jiných záznamů. Jejich absence však není překážkou pro příjem a
výdej produktu.
Informace je možné importovat přímo do databáze také z vhodné elektronické
předlohy.

Stávající databázi je možné rozšířit podle požadavků zákazníka o další oblasti (zaměstnanci,
zóny dopravy, a další…).
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4.3.4. Pomoc uživateli a online support:

Přehlednost a intuitivní ovládání aplikace TAMAS Dispatcher je doplněna o obsáhlý help
seznamující uživatele s možnostmi programu a poskytující pomoc v případě potřeby. Součástí
jsou také kontakty pro případ nutnosti konzultace písemnou nebo ústní formou.

Další možností pomoci je ze strany zákazníka umožnění připojení přes WWW k pracovišti a
přímý zásah servisního pracovníka.
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5. Napojení na podnikový informační systém
Systém SCADA i aplikační server poskytují nástroje pro výměnu dat mezi systémem
TAMAS a podnikovým informačním systémem nebo systémem třetí strany.
5.1 Podporované technologie

Podporované technologie pro výměnu dat:
•
•
•
•

Konfigurace automatických úloh pro přenos dat z nebo do jiné databáze.
(Podmínkou je, aby databáze měla implementován ODBC driver.)
Přenos dat prostřednictvím protokolu HTTP (XML, web services)
Komunikace prostřednictvím technologie DCOM.
Komunikace prostřednictvím technologie OPC.

5.2 Reporty

Systém TAMAS také nabízí začlenění reportů přímo do podnikového informační systému.
Příkladem mohou být denní nebo měsíční bilance nádrží nebo měsíční objem vydaného
množství jednotlivých produktů.

5.3 Aktuální informace na pracovišti a během transakcí

Pomocí klientů systému SCADA a TAMAS Dispatcher je možné sledování aktuálních
informací během transakce a stavu na výdejovém pracovišti z podnikové sítě nebo třetími
stranami, aniž by mohlo dojít k zásahu do transakce nebo ovládání technologie. To umožňuje
okamžitou kontrolu stavu na pracovišti ze vzdáleného místa.

6. Rozšířené možnosti modifikací systému TAMAS
V současné době nachází nejnovější verze systému TAMAS své uplatnění nejen
v petrochemickém průmyslu, ale také ve vodárenství a energetice. Vysoká schopnost
adaptability a modularita umožňují vyhovět specifickým požadavkům zákazníka nejen při
zavádění systému, ale také během záruční doby a v následujícím období. V mnoha případech
si zákazník sám může specifikovat celý proces výdeje a příjmu produktu a obecně celou
vazbu technologie na sběr a zpracování informací.
Pokud zvolíte pro Vaše potřeby náš systém, věříme, že i Vy se přidáte k našim
spokojeným zákazníkům.
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