
Pre oblas� energetiky a jej význam v priemysle Emerson Process
vytvoril celú divíziu, zaoberajúcu sa riadiacimi systémami a nad-
stavbovými zlo�kami pre riadenie energetických procesov.

Viac ako �tyri desa�roèia bol Emerson Process Management, resp.
v minulosti jeho èas� Westinghouse Process Control, jedným z líd-
rov pre dodávky rie�enia v oblasti energetiky. Re�trukturalizovaná
divízia spoloènosti Emerson Process Management pod novým
názvom Emerson Process Management Power & Water Solutions
sa zameriava okrem oblasti energetiky aj na oblas� vodného hos-
podárstva a oblas� odpadových vôd (Water/Waste Water Treat-
ment). Súèasné riadiace systémy spoloènosti Emerson Process
Management (DeltaV, Ovation, WDPF) poskytujú �iroké mo�nos-
ti toku nielen informácií o procesných velièinách, ale aj mo�nosti
toku doplnkových procesných a systémových informácií a ich do-
stupnosti na úrovni podnikových sietí. Takáto hlboká integrácia
procesných, diagnostických a doplnkových velièín s nadstavbový-
mi systémami zaruèuje pevný základ pre vybudovanie riadenia, -
optimalizovania a udr�ovania chodu energetických celkov.

V rámci divízie Power & Water Solution spoloènos� Emerson Pro-
cess Management ponúka produkty a slu�by v piatich základných
skupinách:

Ovation® Control System

Sofistikovaný riadiaci systém pre apliká-
cie v oblasti energetiky, otvorený a spo-
¾ahlivý. Postavený na procesoroch Pen-
tium a pracovných staniciach Sun Sola-
ris�, poskytuje Ovation výkonnný nástroj
pre riadenia aj roz¾ahlých energetických
celkov. Okrem poskytovaného výkonu,
Ovation zabezpeèuje aj bezprecedentnú
úroveò nielen pre získavanie dát a riade-
nie, ale aj pre zber informácií a ich do-
stupnos� pre nadstavbové mana�érske a optimalizaèné úrovne.

WDPF® Control System

Westinghouse Distributed Processing Family (WDPF®) distri-
buovaný riadiaci a informaèný systém.
Modulárna a otvorená �truktúra systému
je vhodná ako pre jednoduché, tak aj pre
rozsiahle aplikácie, vrátane prepojenia na
informaèné a optimalizaèné systémy.
Duálna sie�ová architektúra determinis-
tickej siete zabezpeèuje prenos dát, dia¾-
kový prístup a integráciu v reálnom èase.

WPDF je ideálne rie�enie pre integráciu procesného riadenia, PLC
sietí, údr�bové systémy a pripojenie do informaèných sietí.

SmartProcess� Optimization Software

Softvérový balík inteligentnej procesnej optimalizácie energetic-
kých procesov vyu�íva implementované neurónové siete a postupy
lineárneho programovania pre zvý�enie úèinnosti procesu a zní�e-
nie prevádzkových nákladov. Balík softvérových nástrojov pozo-
stáva z modulov:
1. Boiler Efficiency Optimizer � Optimalizácia úèinnosti kotla
2. Low NOx Optimizer � Optimalizácia obsahu NOx
3. Opacity Optimizer � Optimalizácia,resp. redukcia mno�stva

pevných èastíc v komíne
4. Steam Temperature Optimizer � Optimalizácia teploty pary
5. Sootblower Optimizer � Optimalizácia ostrekovania spa¾ovacej

komory
6. Sootblower Cleanliness Advisor � Doplnok k optimalizácii èis-

toty spa¾ovacej komory
7. Ecomonic Dispatch Optimizer � Centrum rozdelovania výkonu
8. Global Performance Advisor � Úèinnostné a prevádzkové vý-

poèty

Boiler Efficiency Optimizer
Zvy�ovanie spotreby paliva, dopytu na mno�stvo dodanej energie
a predpisy pre emisie prinútili energetický priemysel zni�ova� ná-
klady a zvy�ova� úèinnos� energetických výrobných jednotiek.
Pod¾a EPRI, u� zlep�enie úèinnosti o 1 % má pri 500MW bloku te-
pelnej elektrárne vedie k úsporám vo vý�ke miliónov korún za rok.
Boiler Efficiency Optimizer zvy�uje výkonnos� kotla pri dodr�aní
úrovne emisií
� Minimalizuje prebytok vzduchu v spa¾ovacom procese
� Zvy�uje úèinnos� o cca 1,5%
� Udr�uje hodnoty emisií NOx, CO a SO2 na minime
� Zvy�uje odolnos� systému pri kolísavom za�a�ení
� Zvy�uje úèinnos� prechodu tepla vo výmenníku
� Zvy�uje �ivotnos� prevádzky
� Zni�uje prevádzkové náklady

Low NOx Optimizer
Poskytuje finanène nenároèný spôsob vyhodnocovania dopadu
mno�stva paliva na obsahy NOx a CO a optimalizuje proces spa¾o-
vania.
� Redukuje NOx emisie o cca 15 � 35 %
� Zabezpeèuje súlad s normami na maximálne limity NOx, CO

a SO2

� Analyzuje a riadi teplotu plameòa
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Pokrokové technológie
pre optimalizáciu
a zvý�enie efektívnosti
energetických zariadení

Oblast energetiky je jednou zo �pecifických oblastí priemyslu práve svojimi po�iadavkami
na riadenie a riadiace systémy vôbec. Èlánok sa zaoberá popisom produktov a rie�ení
spoloènosti Emerson Process Management práve pre oblas� energetiky.
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� Maximalizuje úèinnos� spa¾ovacieho procesu
� Zvy�uje úèinnos� kotla
� Zvy�uje �ivotnos� prevádzky

Opacity Optimizer
Minimalizuje obsah pevných èastíc v spalinách
� Redukuje mno�stvo pevných èastíc a� o 30 %
� Optimalizuje úèinnos� kotla
� Napomáha dodr�iava� predpisy a normy z h¾adiska obsahu pev-

ných èastíc v spalinách kotlov

Steam Temperature Optimizer
Zmeny teploty a vysoký tlak pary mô�u potenciálne po�kodi� kom-
ponenty kotla a turbíny. Steam Temperature Optimizer optimizuje
chod kotla regulovaním procesných velièín vzh¾adom k zmene tep-
loty, zvy�uje �ivotnos� turbíny a zni�uje tlakové rázy na tlakových
èastiach kotla.
� Vyrovnáva zmeny teploty
� Nastavuje a riadi postupné zmeny procesu (ramp rates) a zvy-

�uje stabilitu prevádzky
� Optimalizuje riadenie prehrievaèov pary
� Redukuje potreby údr�by a zvy�uje èas chodu prevádzky

Sootblower Optimizer
Poèas prevádzky sú na vnútorných stenách spa¾ovacej komory
neèistoty a spaliny, ktoré bránia prechodu tepla a zni�ujú úèinnos�
zariadení. Sootblower Optimizer riadi sekvencie èistenia automa-
ticky a pomocou inteligentných algoritmov diagnostikuje stav pre-
vádzky a zabezpeèuje jeho optimalizáciu
� Umo�òuje zvý�enie úèinnosti a� o 0,5 %
� Minimalizuje vznik strusky
� Riadi ostrekovacie sekvencie
� Predchádza plytvaniu pary
� Zvy�uje �ivotnos� prevádzky

Sootblower Cleanliness Advisor
Modul je dostupný ako separátny balík, pracujúci v nadriadenom
re�ime. Zbiera a analyzuje data z prevádzky a porovnáva ich s mo-
delovanými ideálnymi údajmi. Výsledkom je kalkulácia faktoru èis-
tenia, na základe ktorej potom operátor doká�e plánova� a nastavi�
èistiace sekvencie.

Economic Dispatch Optimizer
Optimalizujr rozdelenie zá�a�e medzi viaceré výrobné jednotky
alebo ich komponenty na základe optimalizácie nákladov, zva�ujúc
dynamicky generované krivky úèinnosti, náklady na prevádzku
a emisie. Výsledkom je zvý�enie úèinnosti energetického celku
a zvý�enie rentability. Optimizer mô�e pracova� na základe po�ia-
davky delenia elektrickej energie a/alebo pary pre celé energetic-
ké celky, pozostávajúce z viacerých autonómnych zariadení ako:
� Skupina prevádzok, dodávajúca energiu do siete
� Skupina kotlov, dodávajúcich energiu do jednej spoloènej turbí-

ny
� Kogeneraèné jednotky, v ktorých nieko¾ko plynových trubín

pracuje do spoloènej parnej turbíny
� Optimalizácia vodných kaskád

Global Performance Advisor
Ucelený balík výkonových kalkulácií pre kotle a turbíny umo�òuje
operátorom identifikova� straty, výkonnos� zariadení, neefektívne
procesy a stavy. Poskytuje údaje v reálnom èase pre informaènú
úroveò a zabezpeèuje tak mo�nos� rýchleho rozhodovania.
Pomocou OPC �tandardu mô�e by� integrovaný do akéhoko¾vek
riadiaceho systému, ktorý podporuje OPC �tandard. Konkrétne
moduly Advisora umo�òujú optimalizáciu výkonu pre:
� Èerpadlá
� Napájaèe
� Parné turbíny

� Kotle
� Spa¾ovacie turbíny
� Chladiace ve�e
� Ventilátory
a pod.

DeltaV

Jeden z najnov�ích produktov spoloènosti Emerson Process Mana-
gement bol vyvinutý práve z dôvodu implementácie nových po�ia-
daviek informaèných systémov na riadiace systémy. DeltaV plne
podporuje zbernicové a komunikaèné �tandardy, ako na proces-
nej, tak na informaènej úrovni. Implementáciou zberníc ako
Foundation Fieldbus, ProfibusDP, DeviceNet, AS-i bus na proces-
nej úrovni a �tandardami OPC, Ethernet na úrovni informaènej sa
DeltaV stala jedným z najefektívnej�ích riadiacich systémov.

Doplnením o roz�írené formy riadenia (Advanced Control) do ria-
diacej úrovne, pridaním nástrojov ako Tune a Inspect (automatic-
ké do¾adovanie regulaèných sluèiek a monitoring vyu�ívania sys-
témových a procesných zdrojov) v spolupráci s integrovaným
rie�ením Asset Managementu sa DeltaV stala efektívnym a pro-
duktívnym rie�ením pre riadenie technologických procesov.

AMS

Dostupnos� doplnkových systémových a procesných diagnostic-
kých informácií umo�nila vývoj nástroja na správu týchto informá-
cií. Integrovaným rie�ením spoloènosti Emerson Process Mana-
gement je AMS (Asset Management Solution), ktoré poskytuje
nástroj na spracovanie týchto informácií a pomáha k predå�eniu
chodu prevádzky preventívnou a prediktívnou údr�bou.

Spojením Foundation Fieldbus a AMS vzniklo rie�enie, ktoré po-
skytuje okrem procesných informácií aj informácie o stave zaria-
dení, resp. o stave prevádzky. Preto je mo�né napr. zo senzorov
a prevodníkov dosta� aj informácie o stave senzorov, potrebe ka-
librácie a pod.

Záver

Boom informaèných technológií v poslednom desa�roèí jasne za-
definoval aj po�iadavky na riadiace systémy technologických pro-
cesov. Okrem zabezpeèenia klasickej funkcie riadiaceho systému,
t.j. riadenia technologického procesu sa po�iadavka na riadiace
systémy roz�írila o zabezpeèenie dostupnosti doplnkových systé-
mových a technologických informácií v rámci celej informaènej
siete.

Riadiace systémy spooènosti Emerson Process Management
plne såòajú tieto po�iadavky a sú ideálnym rie�ením pre riadenie,
spravovanie a udr�ovanie technologických procesov nielen v ener-
getike.
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