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Uskladňovací 
terminál 
splnil najnovšie bezpečnostné požiadavky vďaka 
architektúre PlantWebTM

Spoločnosť FH Tank Storage AB sa rozhodla kvôli zabezpečeniu 
ochrany pred preplnením nainštalovať riešenie spoločnosti Emerson 
Process Management, založené na bezdrôtových vysielačoch 
výšky hladiny a tlaku Rosemount. Toto riešenie nainštalovala na 
svojom uskladňovacom termináli v meste Kalmar na východnom 
pobreží Švédska. Spoločnosť okrem toho nasadila aj bezdrôto-
vú sieť SmartWireless, digitálny automatizačný systém DeltaVTM 

a  softvérovú aplikáciu na prediktívnu údržbu AMS Suite. Cieľom 
bolo dosiahnuť spoľahlivé a presné automatické monitorovanie hla-
diny v zásobníkoch.

Vďaka nasadeniu siete SmartWireless možno spracúvať namerané 
údaje bez potreby inštalovania nových káblov, čo prinieslo veľkú 
úsporu v rozsahu 50 000 – 100 000 eur. Nové káblovanie by si 
vyžiadalo rozsiahle zemné práce, ktoré by mohli prerušiť činnosť 
prevádzky a premávku zásobovacích plavidiel v okolí závodu. 
Bezdrôtové vysielače Rosemount sú rozmiestnené na jednotlivých 
zásobníkoch a prenášajú namerané údaje do riadiaceho systému 
DeltaV, ktorý sa nachádza v hlavnej miestnosti riadenia. AMS Suite 
pomáha operátorom monitorovať stav jednak bezdrôtovej siete, 
jednak jednotlivých vysielačov. Vďaka tomu možno ihneď odhaliť 
vznikajúce chyby, čo prispieva k vyššej efektivite práce pracovníkov 
údržby a nižšiemu počtu ich výjazdov priamo do prevádzky.

Terminál spoločnosti FH Tank Storage má kapacitu približne 
13 000 m3. 68 zásobníkov s objemom od 10 m3 do 2 100 m3 
sa používa na uskladnenie rozpúšťadiel, ropy a rôznych chemikálií. 
Čoraz prísnejšie požiadavky na ochranu životného prostredia vyža-
dujú spoľahlivú ochranu pred preplnením zásobníkov. Preto sa spo-
ločnosť rozhodla nainštalovať na všetky zásobníky nové hladinové 
spínače, ktoré pri prekročení definovanej výšky hladiny posielajú 
alarmové hlásenie. Zariadenia Rosemount nainštalované na 29 zá-
sobníkoch posielajú údaje o tlaku a teplote do poslednej verzie au-
tomatizačného systému DeltaV a softvéru AMS Suite. Na menších 
zásobníkoch boli nainštalované bezdrôtové vysielače diferenčného 
tlaku Rosemount 3051S, na väčších zásobníkoch, z ktorých mnohé 
majú pohyblivé vrchné zakrytie, bezkontaktné radarové vysielače 
výšky hladiny Rosemount 5402. Tie sú osadené bezdrôtovými 
adaptérmi spoločnosti Emerson s označením THUMTM, čo im umož-
ňuje prenášať namerané údaje bezdrôtovo. Po výborných skúsenos-
tiach sa rozhodla FH Tank Storage objednať bezdrôtové radarové 
vysielače výšky hladiny aj pre ďalších 15 zásobníkov.

môj  názor

Ekonomické systémy sú systémy s tokmi tovarov, ener-
gie a informácií, čo nevylučuje ich modelovanie ako 
fyzikálne systémy. Problémom je dosiahnutie stability, 
pretože ekonomika je tzv. otvorený a samoregulačný 
systém. Rovnovážne stavy v takýchto systémoch ovplyv-
ňujú značné fluktuácie, ktoré často nevieme modelo-
vať. Predpokladáme, že tieto systémy sú predikovateľné 
a vieme ich regulovať.

Dominantnou črtou modelov trhu je ich zložitosť. 
Pritom mnohé modely trhu sú veľmi jednoduché, napr. 
dvaja účastníci trhu a dva tovary. Výsledky modelova-
nia sa potom nekriticky aplikujú na systémy miliónov 
účastníkov a tisícok tovarov. No to je základná metodo-
logická chyba, lebo práve zložitosť je tou vlastnosťou, 
ktorú takto obchádzame. Typickou črtou zložitosti je 
heterogenita; účastníci majú rozdielnu a nekompletnú 
informáciu a navzájom interagujú. Takéto systémy sú 
dnes v kybernetike známe ako komplexné adaptívne 
systémy. Ekonomické systémy môžeme modelovať ako 
siete (internet), aj keď v poslednom období sa uvažuje, 
ako práve tento prispel k efektívnosti regulácie trhu. 
Teória sieťových systémov riadenia je dnes už dobre 
rozvinutá.

Ekonómovia majú teda objektívne veľmi zložitú situá-
ciu. Musia navrhnúť také regulátory, ktoré musia byť 
také zložité ako trh. To vyžaduje urobiť značné pokroky 
nielen v samotnej ekonómii, ale aj v metodológii apli-
kácie prírodných vied na ekonomickú oblasť. Situácia 
je značne komplikovaná tým, že čisto ekonomické 
systémy neexistujú izolované. Vždy sú prepojené 
s činnosťou ľudí, čo je problém dnešného manažmentu. 
A práve v oddelení ekonomických systémov od politiky 
je v budúcnosti, zdá sa, možná cesta zvládnutia zloži-
tosti sociálno-ekonomických systémov.

Ekonómiu čaká ešte dlhá cesta, aby sa z nej stala 
exaktná veda ako fyzika alebo teória automatického 
riadenia. Možno by mohlo pomôcť hlbšie prepracovanie 
operačného výskumu ako zatiaľ jedinej bázy v zmysle 
exaktnej vedy či vypracovanie dynamických modelov 
v stavovom priestore vysokých rádov. Nová teória 
riadenia ekonomiky založená na kybernetike nahradí 
„šamanskú“ vedu, ktorá funguje tak, že na základe 
niekoľkých ukazovateľov (HDP, Dow-Jonesov index, 
 inflácia, úrokové miery, percento nezamestnanosti, 
bilancia zahraničného obchodu ap.) sa vlády, centrálne 
banky, MMF ap. snažia generovať akčné zásahy do 
systému, ktorého dynamiku skoro nepoznajú, a celé 
riadenie je len metódou pokusov a omylov. Aj tieto 
úvahy viedli k vytvoreniu št. odboru hospodárska 
informatika na našej katedre.
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