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Soluții complete pentru Automatizarea 
Turbinelor pe Gaz 
Valmet răspunde nevoilor 
dumneavoastră
Valmet oferă comoditatea și controlul 
independent al turbinei, alături de 
complexitatea unui sistem integrat, 
complet care livrează protecție, 
monitorizarea stării și analiză 
aerotermală împreună cu controlul 
precis al turbinei. Integrând controlul, 
protecția și managementul 
informațiilor scalabile în turbinele de 
gaz, Valmet vă readuce în primă linie 
cu noile instrumente. Caracteristicile 
de control includ managementul 
combustibilului, controlul emisiilor 
și monitorizarea turbinelor, care vă 
avertizează cu privire la apariţia unor 
daune rezultate din eroziune din cauza 
temperaturilor ridicate, de variațiile 
de temperatură cauzate de densitatea 
combustibilului, care s-ar putea să 
depășească index-ul Wobbe al utilajului 
dumneavoastră.   
Este posibil să  furnizați gaze cu 
conținut ridicat de pentan sau hexan, 
care cauzează transferul de lichid și 
prin urmare, determină încălzirea 
neuniformă a secțiunilor fierbinți, mai 

ales în partea inferioară a turbinei. 
Hidrocarburile grele pot afecta punctul 
de rouă ducând la reapariţia flăcării și 
stingerea acesteia din cauza faptului că 
viteza flăcării are variații mari. 
Pachetul de control Valmet pentru 
turbinele pe gaz poate identifica aceste 
probleme care vă scad profitul și le 
poate remedia până nu este prea târziu.
Experiența
Valmet a livrat comenzi de turbine 
către fabrici din întreaga lume 
pentru controlul ciclului simplu, 
ciclului combinat și în cogenerare. 
Aceste sisteme Valmet includ controlul 
vitezei, combustibilului și aerului; 
controlul emisiilor; pornirea, oprirea 
și secvența de răcire; monitorizarea 
simetriei temperaturii, monitorizarea 
vibrațiilor, protecția supraturației și 
instrumente de inginerie pentru 
analiză dinamică și mentenanța 
sistemului. Unele sisteme au incluse 
și controlul spălării on-line şi spălare 
periodică a mecanismului. Nu fiecare 
turbină se poate bucura de alimentarea 
cu gaze naturale cu conținut ridicat de 
metan pe toată durata ciclului de viață. 
Lovindu-se de nevoia de a diversifica 

sursele de combustibil și de a reduce 
costurile din factura de gaz, mulți 
utilizatori iau în considerare alternative 
de combustibil care conțin 
hidrocarburi mai grele, mai mult di-
oxid de carbon și mai multă umezeală. 
Aceste gaze sub forma LNG, LPG, gaze 
de rafinărie și alte gaze de proces pot 
fi disponibile chiar pe teren și aproape 
gratis. Aceștia sunt combustibilii care 
necesită control și monitorizare mai 
sofisticată din partea turbinelor pe care 
le poate livra Valmet. Dacă turbina cu 
combustie funcționează cu combustibil 
lichid, care conține impurități precum 
vanadiu sau sulf, acestea se pot lipi de 
palele turbinei ducând în cele din urmă 
la defecțiune. Prin analizarea vibrațiilor 
din turbină Valmet vă poate ajuta 
să evitați o defecțiune catastrofală a 
turbinei. Sistemul de control al turbinei 
marca Valmet poate gestiona ciclurile 
de spălare on-line a compresorului, 
spălarea mecanismului și ciclurile de 
clătire pentru a readuce randamentul 
turbinei la specificațiile originale și 
de a elimina neconcordanța dintre 
eficienţa isentropică a compresorului și 
secțiunea turbinei pe gaz a instalației.
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Soluții complete pentru Automatizarea 
Turbinelor pe Gaz 

Automatizarea Turbinei 
pe Gaz Valmet DNA  
Sistemul de automatizare a turbinei 
vă oferă control în toate aspectele de 
funcționalitate:   
Toate comenzile turbinei la 
îndemână: 
• Controlul vitezei 
• Controlul încărcăturii
• Controlul emisiilor 
• Controlul temperaturii de evacuare 
• Controlul temperaturii de admisie 
• Controlul arderii 
• Controlul combustibilului și al 
combustibilului dual  
• Pornire, deconectare și răcire automată
• Comandă de la distanță

Performanța sistemului 
integrat:
• Redundanţă la toate nivelele
• Protecție împotriva supraturației
• Monitorizarea temperaturii ridicate de 
evacuare 
• Protecția instalației
• Monitorizarea stării instalației
• Monitorizarea performanței 
• Simulator pentru testare și training
• Monitorizare de la distanță a arderii și a 
vibrațiilor și suport

Beneficiile sistemului 
de automatizare a 
turbinelor pe gaz 
Valmet 
• Platformă deschisă, fără cutii 
negre
• Control şi protecţie într-un 
singur sistem
• Disponibilitate mare
• Întreținere ușoară și eficientă 
din punctul de vedere al 
costurilor
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Valmet DNA pentru Control și 
Protecție Integrată  
Sistemul de automatizare 
I/O
Unitatea servo control I/O Valmet 
DNA asigură controlul de mare viteză 
(5ms). Unitatea dispune de o funcţie 
de oprire de urgenţă (avarie 
siguranţă), rapidă (2ms). Această 
unitate de control este utilizată 
împreună cu o unitate de măsurare 
a poziţiei valvei, şi anume un LVDT 
(Transmiţător linear diferenţial 
pentru valvă). De asemenea, este 
disponibilă şi o unitate de intrare, 
rapidă de 0/4-20mA.

Comanda acționării
Comanda servo a sistemului se 
realizează printr-un controler 
redundant de proces, împreună cu 
o unitate  servo control cu ieşire 
analogică şi unitate LVDT sau cu 
intrare de mA. Starea valvei  se  
asigură fie printr-o unitate LVDT 
sau prin unităţi de intrare de 0/4-20 
mA. Unitatea LVDT este de tipul în 
care numai senzorul de ax este plasat 
în proces, în timp ce toate celelalte 
părţi electronice se află înglobate în 
sistemul de automatizare. Servo valva 
şi celelalte comenzi pot fi efectuate cu 
unităţi redundante I/O, pentru a 
asigura disponibilitatea mare şi 
întreţinerea uşoară pentru înlocuiri 
rapide (în caz de defect), în timpul 
funcţionării.

Protejați-vă investiția
Protecţia turbinei este parte 
integrantă din automatizarea turbinei 
pe gaz prin Valmet DNA. 
Monitorizarea şi protecţia sunt 
necesare pentru a preveni distrugerile 
mecanice severe, care duc la timpi de 
nefuncţionare, dar şi pentru operarea 
în siguranţă. Funcţiile de 
monitorizare asigură de asemenea 
informaţii predictive ale condiţiilor, 
care pot fi utilizate pentru a mări 
disponibilitatea producţiei şi pentru 
eficienţa mentenanţei.

• Operare
• Mentenanță
• Raportare

• Control 
• Protecție împotriva 
supraturației 
• Protecția instalației 
• Monitorizarea stării
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Valmet DNA pentru Control și 
Protecție Integrată  

Protecția la supraturație 
Unitatea Valmet DNA de protecţie la 
supraturaţie este proiectată ca să fie 
uşor de utilizat şi de întreţinut - se 
potriveşte diferitelor configuraţii, în 
funcţie de necesitatea de redundanţă, 
sau in 2 din 3 cazuri se realizează 
printr-o unitate sau printr-un bloc de 
decuplare hidraulic. Unitatea poate 
citi diferiţi senzori standard de viteză, 
iar proiectarea respectă standardele 
industriale pentru protecţia turbinei 
pe gaz, împotriva creşterii turaţiei. 
Unitatea este proiectată astfel încât să 
respecte cerinţele de siguranţă  SIL 3 
(Integritate de siguranţă de Nivel 3), 
după cum sunt definite în standardul 
IEC-61508 ed2.0 şi să respecte 
cerinţele pentru protecţie împotriva 
creşterii turaţiei, după cum sunt 
definite în standardul API -670.

Protecția instalației 
Protecţia instalaţiei este o 
caracteristică de siguranţă, 
importantă pentru toate turbinele 
pe gaz. Turbinele pe gaz sunt supuse 
continuu stresului mecanic şi termic, 
care poate duce în timp la defectarea 
lor.
Protecţia instalaţiei prin Valmet DNA 
monitorizează un număr de 
parametrii mecanici critici, printre 
care:
• Vibraţia radială a axului
• Vibraţia carcasei rulmenţilor
• Poziţia axială a axului
• Monitorizarea combustiei

Unităţile I/O dedicate asigură 
măsurarea poziţiilor statice şi 
dinamice, precum şi vibraţiile         
absolute, prin intermediul unor sonde 

de curenţi turbionari şi senzori de ac-
celeraţie. Monitorizarea parametrilor 
se calculează şi se execută conform 
standardului API-670. Parametrii 
calculaţi pot fi de asemenea utilizaţi 
în scopul diagnozei.

Conexiunea la alte 
sisteme
Sistemul de automatizare Valmet 
DNA pentru turbina pe gaz poate fi 
conectat la alte sisteme din fabrică 
prin protocoale standard de 
comunicare cum ar fi Modbus TCP, 
PROFIBUS DP și OPC.
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Instrumente pentru Management și 
Mentenanță Eficiente 
Instrumente pentru 
mentenanța predictivă 
Protecţia instalaţiilor monitorizează 
cei mai critici parametri ai unei 
turbine pe gaz şi asigură dispozitive 
de blocare de siguranţă pentru a evita 
distrugerile definitive ale instalaţiei.
Monitorizarea condiţiilor mecanice 
poate fi de asemenea extinsă 
pentru a acoperi o paletă cat mai 
largă a caracteristicilor de stare 
pentru întreţinerea preventivă. 
Monitorizarea preventivă a 
condiţiilor asigură informaţii de 
simptom, prin detectarea din timp a 
erorilor mecanice care se pot 
dezvolta. Acest lucru vă permite să 
evitaţi opririle neaşteptate şi să 
planificaţi acţiuni de întreţinere, în 
funcţie de necesitate.
Sistemul de Monitorizare oferit de 
Vamet DNA pentru instalaţii include 
instrumente avansate de 
diagnosticare pentru generatoarele 
turbinelor pe gaz, precum 
monitorizarea deplasării axului pe 
caracteristică de amplitudine - fază, 
precum şi analiza spectrului de 
vibraţii. Monitorizarea predictivă a 
stărilor, poate fi cu uşurinţă extinsă, 
pentru echilibrarea  tuturor 

instalaţiilor centralei şi asigurarea 
disponibilităţii maxime a producţiei.

Aplicațiile pentru 
managementul centralei
Aplicaţiile oferite de Valmet DNA 
pentru Monitorizarea Performanţei 
Turbinei pe Gaz şi Aplicaţia Wash 
Manager asigură conducerii centralei 
şi personalului operaţional 
informaţii valoroase despre  
performanţă, condiţii, 
funcţionare defectuoasă şi asigură 
operarea eficientă a turbinei pe gaz. 
Scopul aplicaţiilor este de a calcula, 
monitoriza şi raporta parametrii 
principali referitori la performanţă 
în condiţiile specificate.Rezultatele 
calculelor sunt prezentate pe display 
şi în rapoarte Web care vă ajută să 
vizualizaţi cu uşurinţă performanţele 
turbinei pe gaz.
Calculele au la bază standarde 
aplicabile, care sunt potrivite, de 
obicei, tuturor producătorilor de 
turbine pe gaz.
Toate aceste informaţii sunt asigurate 
atât în timp real, cât şi prin întregul 
istoric de funcţionare.

Răspunzând nevoilor de 
întreținere
Cu ajutorul aplicaţiilor de 
management al instalaţiei, 
personalul de operare şi de întreţinere 
din centrală, poate detecta problemele 
ascunse în funcţionarea turbinei pe 
gaz. Aceste probleme pot fi analizate 
cu ajutorul instrumentelor avansate 
ale sistemului Valmet DNA. Acesta 
asigură anticiparea posibilelor erori, 
care ar cauza opriri neaşteptate. 
Datele stocate în Valmet DNA 
Historian joacă un rol important în 
monitorizarea gradului de uzură în 
timp a componentelor sistemului. 
Prezentarea clară şi uşor de înţeles 
a informaţiilor face ca programarea 
operaţiunilor de mentenanţă să fie în 
mod considerabil mai uşoară.
În plus, faţă de monitorizarea on-line 
a vibraţiilor şi combustiei, exeperţii 
Valmet pot să asigure şi suport tehnic 
la distanţă. Datorită stocării 
informaţiilor este posibil să fie 
simulate situaţii disfuncţionale şi 
astfel se pot acumula noi cunoştinţe 
de operare. Aplicaţia este puternic 
conectată cu sistemul de 
automatizare, ceea ce sporeşte 
beneficiile sistemului integrat.
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Instrumente pentru Management și 
Mentenanță Eficiente 

Indicatori calculați:

Monitorizarea Turbinei 
pe Gaz prin Valmet DNA
• Temperatura de admisie în 
compresor
• Valorile de temperatură ale 
gazelor de evacuare (min., medii, 
max.)
• Consumul specific de combus-
tibil
• Rata încălzirii
• Eficiență termică
• Eficiență electrică

Manager-ul de Spălare 
a Turbinei pe Gaz prin 
Valmet DNA
• Puterea electrică generată
• Rata încălzirii
• Consumul de căldură
• Eficiență electrică
• Temperatura de evacuare
• Pierderea producţiei de putere 
datorată defectelor compresorului 
şi /sau filtrului
• Pierderile financiare cauzate de 
compresor / filtru defect 
• Cheltuieli de spălare

Simulatorul de turbină
• Funcționează pe platforma Valmet DNA 
• Creat în scop de școlarizare și FAT 
• Operatorii sunt pregătiţii pentru situaţii reale
• Ușor de actualizat și de modificat
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Pentru mai multe informaţii, contactaţi partenerul local oficial al lui Valmet, Control Point SRL 
www.control-point.ro
  
Specificaţiile cuprinse în acest document pot fi supuse schimbărilor fără o notificare prealabilă.
Numele produselor din această publicaţie sunt toate mărci înregistrate ale Corporaţiei Valmet.

Profesioniştii Valmet din 
întreaga lume lucrează alături 
de clienţii noştri şi sunt 
dedicaţi, zi de zi, să mărească 
performanţa acestora.

LinkedIn.com/company/valmet

Twitter.com/valmetglobal

Youtube.com/valmetglobal

Facebook.com/valmetcorporation

www.valmet.com


