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Soluții complete pentru 
Automatizarea Turbinelor cu Abur 
Automatizarea turbinelor 
cu abur prin Valmet DNA
Valmet a integrat controlul turbinei, 
protecţia şi aplicaţiile de management 
ale în sistemul de automatizare 
Valmet DNA. Acesta vă asigură 
întreţinerea uşoară şi execuţia 
proiectului la un cost eficient. Toate 
aplicaţiile sunt din domeniul inginer-
iei, utilizând instrumente de inginerie 
standard ale sistemului Valmet DNA 
şi se realizează cu ajutorul 
controller-ului redundant de proces.
Automatizarea turbinei cu abur prin 
Valmet DNA acoperă în caracteris-
tici speciale de control ale turbinei, 
precum controlul principal şi 
simulatorul integrat. Funcţiile de 
protecţie includ protecţie la s
upraturaţie şi protecţia instalaţiei.
Sunt de asemenea incluse instru-
mente pentru monitorizarea stării 
mecanice şi a performanţelor
turbinei.

Coordonarea perfectă 
între turbină şi cazanul cu 
aburi
Valmet deţine o bogată experienţă 
atât în ceea ce priveşte industria 
turbinelor, cât şi în larga utilizarea a 
turbinelor de diverse mărimi.
 Experienţa globală a Valmet asupra 
strategiilor de control pentru cazanele 
de putere, pentru managementul 
reţelei de abur, precum şi pentru 
desele aplicaţii de suport, fac din 
soluţiile noastre o excelentă alegere, 
pentru utilizarea exigentă şi utili-
zatorii industriali. Soluţiile noastre 
acoperă atât retehnologizarea vechilor 
instalaţii, cât şi livrarea de noi 
turbine.

Avantajele 
automatizării 
turbinelor cu abur 
prin Valmet
•	 Platformă	deschisă,	fără	
cutii negre
•	 Control	şi	protecţie	
într-un sistem
•	 Grad	înalt	de	utilizare
•	 Mentenanţă	uşoară	şi	
costuri reduse
•	 Coordonare	completă	
între cazanul cu aburi şi 
controlul turbinei  
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Eficiență mărită prin 
integrare 
Vasta calificare a Valmet în moni-
torizarea condiţiilor instalaţiilor se 
utilizează în prezent pentru a servi 
mai bine clienţilor din domeniul  
automatizării	turbinei.	Monitorizările	
vibraţiei şi ale funcţiilor de protecţie 
sunt integrate în sistemul de 
automatizare Valmet DNA.
Unităţile I/O citesc senzorii de 
acceleraţie standard şi senzorii de 
curenţi turbionari.
Monitorizarea	integrată	a	stării		
sporeşte diagnoza turbinei şi 
elimină necesitatea utilizării unui 
sistem autonom.
Automatizarea turbinei de abur prin 
Valmet DNA elimină multe din 
tradiţionalele transmiţătoare 
suplimentare şi din amplificatoare. 
De aceea proiectarea, punerea în 
funcţiune şi mentenanţa ulterioară, 
se vor realiza mai uşor şi într-un timp 

mai	scurt.	Gradul	înalt	al	nivelului	
de integrare face din soluţiile Valmet 
un sistem eficient din punct de vedere 
al costurilor şi al fiabilităţii. Sistemul 
de automatizare a turbinei cu abur 
Valmet DNA, poate fi conectat cu alte 
sisteme din centrală, prin utilizarea 
protocoalelor standard de 
comunicaţie.
Ca	parte	a	sistemului	Valmet	de	
automatizare a turbinei cu abur este 
integrat şi un simulator realist al 
turbinei cu abur, cu scopul pregătirii 
operatorilor.	Pregătirea	atentă	a	
operatorilor, asigură pornirea 
eficientă a turbinei după reviziile 
tehnice şi ajută operatorii în luarea 
deciziilor corecte, pe timpul 
situaţiilor de urgenţă.

Automatizarea turbinei cu 
abur prin Valmet DNA  
Automatizarea turbinei vă conferă 
controlul asupra tuturor aspectelor 
funcţionale ale turbinei:

Toate comenzile turbinei la 
îndemână: 
•	 Controlul	principal
•	 Pornire	automată
•	 Dispozitive	auxiliare
•	 Control	primar	şi	secundar
•	 Controlul	complex	de	presiune	
industrială
•	 Evaluarea	stresului	termic

Performanța sistemului 
integrat:
•	 Redundanţă	la	toate	nivelele
•	 Protecţie	la	supraturaţie
•	 Monitorizarea	stărilor	instalaţiilor
•	 Monitorizarea	performanţei
•	 Simulator	pentru	testarea	şi	
antrenarea operatorilor
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Sistemul Valmet DNA pentru 
Control Integrat şi Protecție

Sistemul de automatizare 
I/O
Unitatea de control I/O Valmet DNA 
asigură control 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.

Controlul acționării
Controlul	servo	sistemului	se	
realizează printr-un controler 
redundant de proces, împreună cu 
o unitate  servo control cu ieşire 
analogică şi unitate LVDT sau cu 
intrare	în	mA.	Poziția	valvei	se		

asigură fie printr-o unitate LVDT 
sau prin unităţi de intrare de 0/4-20 
mA. Unitatea LVDT plasează numai 
senzorul de ax 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	inte-
grantă din automatizarea turbinei pe 
abur	cu	Valmet	DNA.	Monitorizarea	
şi protecţia sunt necesare pentru a 
preveni distrugerile mecanice severe, 
care duc la scăderea producţiei, 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.

Protecția la supraturație
Unitatea de protecţie la supraturaţie 
din Valmet DNA este proiectată ca să 
fie uşor de utilizat şi de întreţinut - se 
potriveşte diferitelor configuraţii, în 
funcţie de necesitatea de redundanţă, 
sau	când	condiționările	de	tip	2	din	
3 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 abur, 
împotriva creşterii turaţiei. Unitatea 
este proiectată astfel încât să respecte 
cerinţele de siguranţă SIL 3 
(Integritate de siguranţă de Nivel 3), 

• Operare
• Întreținere
• Raportare

• Control principal
• Protecție la supraturație 
• Protecția mașinii
• Monitorizarea stării
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după cum sunt definite în 
standardul	IEC-61508	ed2.0	şi	să	
respecte cerinţele pentru protecţie 
împotriva supraturaţiei, după cum 
sunt	definite	în	standardul	API	-670.

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

•	 Extinderea	absolută	a	carcasei
•	 Extinderea	relativă	a	axului

Unităţile I/O dedicate asigură 
măsurarea poziţiilor statice şi 
dinamice, precum şi vibraţiilor 
absolute, prin intermediul unor sonde 
de curenţi turbionari şi senzori de 
acceleraţie.	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 abur 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 managementul 
eficient al mentenanței 
Instrumente pentru 
mentenanța predictivă
Protecţia	instalaţiilor	monitorizează	
cei mai critici parametrii ai unei 
turbine cu abur şi asigură dispozitive 
de blocare de siguranţă, pentru a evita 
distrugerile catastrofice ale instalaţiei. 
Monitorizarea	condiţiilor	mecanice	
poate fi de asemenea extinsă pentru a 
acoperi o paletă cat mai largă a stărilor 
pentru întreţinerea preventivă. 
Monitorizarea	preventivă	a	condiţiilor	
asigură informaţii de simptom, prin 
detecţia din timp a erorilor mecanice 
care se pot dezvolta. Aceasta vă per-
mite să evitaţi opririle neaşteptate şi 
să planificaţi acţiuni de întreţinere, în 
funcţie de necesitate.
Sistemul de monitorizare Valmet DNA 
pentru instalaţii include instrumente 
avansate de diagnosticare pentru gen-
eratoarele turbinelor cu abur, precum 
monitorizarea deplasării axului pe 
caracteristica de amplitudine - fază, 
precum şi analiza spectrului de 
vibraţii. În plus, monitorizarea 
predictivă a stărilor poate fi cu 
uşurinţă extinsă, pentru echilibrarea 
tuturor instalaţiilor centralei, pentru 

a asigura disponibilitatea maximă a 
producţiei.
Aplicațiile priviind 
managementului centralei
Monitorizarea	performanţei	turbinei	
cu abur prin Valmet DNA  asigură 
operatorilor şi personalului de 
mentenanţă informaţii valoroase 
despre performanţa, stările şi eficienţa 
operării turbinei cu abur, atât în timp 
real, cât şi după istoricul de funcţion-
are. Scopul aplicaţiilor este de a cal-
cula, monitoriza şi raporta parametrii 
principali, referitori la performanţă în 
condiţiile specificate.
Toate rezultatele calculelor sunt 
prezentate pe display şi în rapoarte 
Web care vă ajută să vizualizaţi, cu 
uşurinţă performanţele turbinei cu 
abur.
Monitorizarea	performanţei	turbinei	
cu abur prin Valmet DNA este o 
aplicaţie standardizată, care poate fi 
folosită atât pentru turbinele de abur 
cu contrapresiune, cât şi pentru cele 
cu	condensaţie.	Calculul	se	bazează	pe	
standarde aplicabile şi se potriveşte, 
de obicei, tuturor producătorilor de 
turbine.

Răspunzând nevoilor de 
întreținere 
Cu	ajutorul	aplicaţiilor	de	
management al centralei, personalul 
de operare şi de întreţinere din 
centrala electrică, poate detecta 
problemele ascunse în funcţionarea 
turbinei cu abur. Aceste probleme pot 
fi analizate cu ajutorul instrumentelor 
avansate ale sistemului Valmet DNA. 
Acesta asigură anticiparea posibilelor 
erori, care ar cauza închideri 
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.
Datorită istoricului de informaţii sto-
cate stocării 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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Software-ul calculează şi 
monitorizează indicatorii 
de performanță: 
•	 Eficienţa	electrică	(%)
•	 Eficienţa	termică	(%)
•	 Eficienţele	etapelor	izentropice	(%)
•	 Ieşirile	electrice	(MW)

Şi în funcție de tipul de 
turbine:
•	 Producţia	de	abur		(kg/kWh)
•	 Consum	specific	de	căldură	(kj/
kWh)
•	 Raportul	dintre	energia	electrică	şi	
energia termică

Simulatorul de turbină
•	 Ruleză	pe	platforma	Valmet	DNA
•	 Este	folosit	pentru	instructaj	şi	FAT	(testări)
•	 Pregăteşte	operatorii	pentru	situaţii	reale
•	 Este	uşor	de	actualizat	şi	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 clienții noştri şi sunt 
dedicați, zi de zi, să mărească 
performanța acestora. 

LinkedIn.com/company/valmet

Twitter.com/valmetglobal

Youtube.com/valmetglobal

Facebook.com/valmetcorporation

www.valmet.com


