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Výmena HMI  
v druhej najväčšej 
čistiarni odpadových 
vôd v USA
Spoločnosť Massachusetts Water Resource Authority (MWRA) 
si na výmenu systémov rozhrania človek – stroj (HMI) vybrala 
spoločnosť Emerson Process Management. Pôvodné systémy 
čistiarne odpadových vôd v Deer Island nahradí technológia 
OvationTM. Nové rozhranie zjednoduší operátorom každodenné 
riadenie prevádzky a zabezpečí dodržiavanie požiadaviek 
regulačných orgánov.

Čistiareň odpadových vôd v Deer Island, ktorá je v prevádzke od 
roku 1995, je druhou najväčšou čistiarňou v USA. Slúži 43 mest-
ským a prímestským častiam Bostonu a je hlavným príjemcom 
programu MWRA s dotáciou 3,8 mld. dolárov určených na ochranu 
bostonského prístavu proti znečisteniu, ktoré by mohol spôsobiť od-
pad z mestského kanalizačného systému. „Boli sme postavení pred 
úlohu ochrániť zdravie občanov a bostonský prístav a splniť strikt-
né požiadavky federálneho zákona o čistej vode a nariadení štátu 
Massachusetts týkajúcich sa ochrany životného prostredia,“ uviedol 
David Duest, manažér riadenie procesov v MWRA. „Vďaka HMI 
technológii Ovation od spoločnosti Emerson to však zvládneme.“

Po inštalácii, ktorá je naplánovaná na marec 2012, bude rieše-
nie Ovation riadiť a budú do neho integrované pôvodné systémy 
a množstvo procesov, ako napr. prečerpávanie, kontrola pevných 
častíc, primárne čistenie, okysličovanie kalu, druhá kontrola pev-
ných častíc, vyhnívanie a dehydratácia kalu, riadenie zápachu, 
dezinfekcia a vyprázdňovanie odpadovej vody. Celkovo bude systém 
Ovation riadiť okolo 30 000 V/V.

Okrem dodávky 45 pracovných staníc zrealizuje Emerson aj školenie 
operátorov priamo v prevádzke, vykoná konfiguráciu systému a ško-
lenie programovania vo svojom školiacom stredisku v Pittsburgu. 
„MWRA sa vďaka výberu riešenia od Emersonu pripojila k mno-
hým ďalším spoločnostiam prevádzkujúcim čistiarne odpadových 
vôd v Chicagu, Detroite, Miami, New York City a vo Washinghton 
City, ktoré sa spoliehajú tiež na automatizačné a riadiace systémy 
od Emerson Process Management,“ uviedol Bob Yeager, prezident 
spoločnosti Emerson pre oblasť energetiky a vodárenstva.

www.emersonprocess.com
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Informácie dostávame takmer na každom kroku. 
Užitočné i zbytočné, potrebné i nepotrebné. Na webe 
vieme nájsť takmer všetko. Samozrejme, len vtedy, 
ak vieme, kde sú potrebné informácie ukryté.

Technologické informácie či skôr údaje však na 
internete nenájdeme. Nie sú až tak všeobecne 
atraktívne, aj keď to neznamená, že nie sú cenné a nie 
je o ne záujem. Skôr naopak. Každá konkurenčná firma 
by ich veľmi rada privítala, a to už nehovorím o iných 
organizáciách.

Technologické údaje, ktoré sú zosnímané, 
slúžia na  informovanie o stave technológie, jej 
riadenie, ale i alarmovanie v prípade prekročenia 
medzí. Samozrejme, že všetky dôležité údaje sú 
z bezpečnostných dôvodov archivované. Spracovaním 
archivovaných údajov dokážeme vytvárať prehľady 
o výrobe, sledovať koeficienty kvality, ale i spätne 
zrekonštruovať priebehy procesov v technológii či 
správanie technologických zariadení.

Ak sa nechceme namáhať a údaje ďalej spracúvať, 
môžeme ich nechať tíško spať a tešiť sa, ako nám 
pribúdajú terabajty na archivačných diskoch. Disky 
momentálne už nie sú až také drahé, aby nás 
to trápilo. Údaje máme bezpečne uložené a nevyužité. 
Možno nám po rokoch poslúžia na prezentáciu 
muzeálnych formátov ukladania dát, ak ich dokážeme 
ešte prečítať. To však nie je cesta do budúcnosti.

Podstatné je, že ďaleko pred začiatkom celého 
procesu spracovania údajov musí byť zdravá úvaha 
o tom, čo vlastne chceme. Aký proces monitorujeme? 
Aká je jeho dynamika? Aké údaje budeme potrebovať? 
Ako často ich budeme zbierať? Ako budeme údaje 
spracúvať? Atď....

Na základe odpovedí na tieto a ďalšie otázky vieme 
optimálne nastaviť proces zbierania a spracovania 
údajov. Údaje by nám mali slúžiť. V opačnom prípade 
získame množstvo balastu, v ktorom sa budeme len 
veľmi ťažko orientovať.

Ing. Marián Galo
Technologické počítačové systémy
Atómové elektrárne Bohunice
Slovenské elektrárne a. s.
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