Valmet DNA pentru industria energetică
Cea mai bună răsplată posibilă

Cea mai bună răsplată posibilă
Orice producător de energie
caută noi metode de a-şi
mări eficienţa, de a respecta
limitele de emisie şi de a
reduce costurile. Cea mai
mare întrebare, care persistă este: ce se va întâmpla
pe mai departe?

Ciclu combinat

În mediul economic actual, operarea
unei centrale electrice trebuie să fie
eficientă din punct de vedere al
costurilor şi ferită de probleme.

Energie din deşeuri

Obiectivele producţiei împreună cu
cerinţele legislative inflexibile pun
mari presiuni asupra producătorilor
de energie. Unicul aspect constant
este schimbarea în sine.

Cazane cu pat fluid

Centralele trebuie să fie capabile
să asigure credibilitate prin toate
operaţiile sale de proces, pentru a fi
competitive. Soluţia pentru fiabilitate
este automatizarea.
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Centrale electrice
bazate pe cărbune

Automatizarea permite controlul şi
optimizarea tuturor operaţiunilor din
centrale. Răsplata se calculează
printr-o mai mare eficienţă şi
utilitate.

Hidrocentrale

Alte resurse
regenerabile

Face parte din DNA-ul nostru
Valmet DNA furnizează aplicaţii de automatizare dedicate
industriei generatoare de energie. Aceste aplicaţii sunt
proiectate pentru a oferi suport pe întreaga durată de
funcţionare şi pentru îndeplinirea cerinţelor specifice
clientului, în funcţie de diferitele tipuri de centrale. Servicii,
precum actualizările şi parteneriatul pentru mentenanţă,
asigură o utilitate şi o productivitate mai mare. Având la
bază cunoştinţele profesionale ale oamenilor noştri pricepuţi,
Valmet vă oferă soluţii optime perfect adaptate obiectivelor
afacerii dumneavoastră.
Paleta completă a serviciilor se extinde de la managementul
proiectului până la disponibilitatea serviciilor, precum şi la
servicii de îmbunătăţire a performanţei.
Investiţia dumneavoastră este întotdeauna protejată, graţie
migrării versatile şi compatibilităţii depline care oferă un
avantaj competitiv.

Bandirma, EnerjiSA
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Opriri forţate Porniri mai Sentimentul
rapide
de control

Exemplu: În Turcia, combinarea
informaţiilor economice şi de proces

Centrala pe ciclu combinat de la
Bandirma este situată în portul
oraşului, vis a vis de Istanbul, pe
coasta de sud a Mării Marmara.
Noua centrala de 930 MW
funcţionează pe baza sistemului de
control al procesului Valmet DNA,
care integrează într-o singură cameră
de control operaţiunile întregii
centrale. Centrala a solicitat de
asemenea introducerea sistemului
integrat de management al
informaţiei, care furnizează informaţii
atât la nivel managerial cât şi pentru
personalul de operare şi mentenanţă.
Informaţiile sunt utilizate pentru
monitorizarea eficientă a operaţiilor
din centrală, precum şi pentru
analizarea performanţei şi a
echipamentelor.
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Exemplu:
Centrala electrică
Jyvaskylan Voima
Kelijonlahti. „Totul este de
la Valmet”
Centrala electrică de la Keljonlhati
funcţionează prin întregul magnific
sistem de automatizare livrat de
Valmet. Când echipa de proiectare
şi-a finalizat munca, biroul local
Valmet a preluat responsabilitatea
zilnică a centralei.
Centrala de la Keljonlahti generează atât energie electrică, cât şi
căldură pentru zona locală, cu scopul
creşterii economice a regiunii din
jurul Jyvaskyla, Finlanda. Capacitatea
de producţie a centralei , care foloseşte turbă şi lemn, este de 480 MW.
Centrala electrică de la
Keljonlahti a fost un proiect nou,
imens, în care Valmet a fost
responsabil cu automatizarea
procesului, în care se includeau
controler-ul de turbină, sistemele de
siguranţă, monitorizarea stărilor,
raportarea, dar şi cu oferirea
echipamentelor de câmp si de control
ale valvelor.

Răsplata integrării
controler-ului de turbină
În sistemul de automatizare a
centralei de la Keljonlahti a fost de
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asemenea implementat controlul
turbinelor. „ Cu cât mai multe funcţii
putem integra, cu atât mai uşor va fi
să controlăm centrala, controler-ul de
turbină, fiind un exemplu excelent”
spune Jari Ihalainen, Directorul de
Mentenanţă, din departamentul de
Automatizare Electrică. Mulţumirea
sa este împărtăşită şi de Directorul de
Producţie, Tero Saarno: „ După ce am
văzut cât de bine funcţionează, este
foarte greu de înţeles de ce controlul
turbinei sau oricare alte subsisteme
ale centralei trebuie să se bazeze
pe logici separate.”		

Asistență permanentă		

Când echipa de proiectare şi-a
analizat munca, biroul local Valmet a

preluat pe mai departe
responsabilitate proiectului.
Organizaţia mondială Valmet oferă
suport prin experţii săi locali,
asigurându-se astfel că beneficiaţi
întotdeauna de cea mai bună
expertiză.
JJyvaskylan Voima a semnat un
contract de mentenanţă, care
reprezintă atât alegerea centralei, cât
şi o oportunitate pusă la dispoziţie de
tehnologia actuală.
„ Nimeni nu poate să gestioneze
sistemul de la A la Z. De exemplu, noi
nu deţinem cunoştinţele reţelei de
sistem şi ale sistemelor informaţionale,
de ceea, pentru noi , contractul de
mentenanţă ne oferă un mare avantaj”,
spune Ihalainen.

Sentimentul de control cu Valmet
Experienţă tehnică de
specialitate de la început
până la ultimele tehnologii

Valmet DNA vă asigură un
sistem pentru toate controalele de proces şi
instrumente de
management ale
informaţiilor despre centrală, precum şi monitorizarea stării
mecanice. Sistemul de
automatizare a procesului
integrat implementat de
noi acoperă toate procesele
centralei de la cazane şi
turbine, până la starea de
echilibru a centralei.
Utilizatorii au sentimentul
că deţin controlul asupra
echipamentului atât prin
operaţiuni stabile de
proces cât şi prin marea
lor disponibilitate.

Cu peste 1000 de sisteme de control
livrate în întreaga lume, deţinem
capacitatea de a gestiona orice proiect
de orice mărime, de la ingineria de
bază şi managementul proiectului, la
proiecte predate la cheie, chiar şi în
cele mai provocatoare medii de lucru.

Pentru a vă asigura în viitor
competitivitatea centralei, Valmet vă
oferă o gamă completă a controalelor
avansate ale procesului, pentru
optimizarea proceselor de producţie a
energiei, precum coordonarea dintre
cazan şi turbină şi combustie.
Pe lângă aplicaţiile versatile de
raportare, analizare şi stocare,
sistemul nostru de management
informaţional vă oferă instrumentele
necesare monitorizării eficiente a
performanţei, a stării şi a mediului.
Permiţând optimizarea şi estimarea la
nivel corporativ, soluţiile de
management ale energiei oferă
directorilor de centrale suport valoros
în organizarea planurilor de afaceri.

Alegerea serviciilor de mentenanţă,
modernizarea şi serviciile privind
piesele de schimb, fac ca sistemul de
control să nu reprezinte niciodată
cauza închiderii centralei. Semnând
cu noi un contract de service,
centralele pot beneficia de avantajele
mentenanţei proactive şi de succesul
utilităţii de până la 99,98 % a
sistemului de control.

• Estimarea cererii de energie
• Vânzarea-achiziţia de energie
• Optimizarea producţiei
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Puterea performanţei pentru producția de energie

Diponibilitate fără egal

.

Aceasta disponibilitate este susţinută
cu ajutorul unei reţele extinse de
experţi locali, care vă pot ajuta
oricând şi oriunde este nevoie.

2.Sistemul de
management al energiei

3.Aplicaţiile de
management ale
centralei

> 1000 de
sisteme livrate
centralelor
electrice

> 4500
de sisteme de
control distribuite
în intreaga lume

• Monitorizarea operaţiunilor şi a producţiei centralei
• Managementul de date privind vânzarea de
combustibil
• Monitorizarea stării şi a performanţei
• Monitorizarea emisiilor şi eco-istoricul
• Monitorizarea eﬁcienţei energetice

99.98%
disponibilitate de la
contractul de proiectare
şi service

Este în DNA-ul
nostru.
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• Controale inteligente ale centralei
• Automatizare de încredere cu mare
utilitate
• SIS integrat (Sistem Instrumentat de
Sistemul de
automatizare a siguranţă)
procesului Valmet • Raportare, analizare şi stocare a
datelor
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• Studiile de performanţă ale • Optimizarea spălării turbinei de
procesului
gaz
Controlul avansat de • Managementul şi optimizarea• Managementul reţelei de abur
• Controler-ul turbinei
proces şi optimizarea combustiei
• Optimizarea arderilor
• Simulatorul de instruire
acestuia
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Cea mai accesibilă tehnologie pentru
a face faţă provocărilor ecologice
Limitele emisiilor din
întreaga lume devin din ce în
ce mai restrânse. De
exemplu, Directiva de Emisii
din Industrie stabileşte noile
limite pentru anul 2016
pentru centralele existente
în UE. Nimeni nu ştie ce se
va întâmpla, dar cu
siguranţă, industria va avea
nevoie de cea mai bună
tehnologie posibilă pentru
atingerea noilor obiective.
Valmet DNA oferă centralelor
electrice posibilitatea de a
preîntâmpina viitorul nesigur cu
aplicaţii, care vor face faţă limitelor de
emisii, cum sunt, de exemplu,
aplicaţiile pentru arderile deşeurilor şi
/sau a bicombustibilului.
Echipate cu instrumente
versatile şi eficiente pentru controlul
şi monitorizarea emisiilor, precum şi
raportarea spre autorități, centralele
electrice pot depinde de respectarea
unor reglementări viitoare de
siguranţă ale tehnologiei disponibile
de ultimă generaţie.
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Exemplu:
Riverside, Belvedere. Dă startul către cât mai puţine
câmpuri pentru depunerea deşeurilor
Londra depozitează 53 % din resturile solide ale
municipalităţii, şi cum spaţiul se reduce, ministerele
caută soluţii alternative. Riveriside Resource Recovery
Ltd. este una dintre puţinele centre de tratare a
resturilor care a construit o nouă centrală electrică care
utilizează deşeuri, şi care, când va fi finalizată, va fi cea
mai extinsă centrală electrică din UK.
Pe lângă sistemul de control al procesului Valmet DNA,
cu ajutorul căruia funcţioneză întreaga centrală, Valmet a
furnizat şi sisteme de management al informaţiilor şi de
protecţie a boilerului, care se pot conecta cu alte câteva
sisteme. La numai patru zile de la pornire, sistemul
boiler-ului funcţiona în întregime în mod automat,
iar la numai doua săptămâni funcţiona prin comenzi
de la distanţă. Conform afirmaţiei clientului: „ Toate
obiectivele proiectului au fost îndeplinite.”

• Bioenergia are un rol important la nivel mondial în crearea sistemelor viabile de energie.
Valmet este unul dintre furnizorii mondiali
de top în ceea ce priveşte oferirea soluţiilor
pentru bioenergie, şi oferă soluţii cu potenţial
pentru combustiile bazate pe biomasă. Acestea includ primirea şi manipularea combustibilului, cazanul de centrală, sistemul de curăţare
a hornurilor, precum şi întreaga automatizare
a centralei electrice, dar şi servicii pe întreaga
durată de viaţă a centralei pentru asigurare
funcţionării eficiente a acesteia.

Exemplu
Dalkia a întors o pagină
mai „verde”
Punerea în funcţiune a cazanului
electric Valmet a fost un punct de
referinţă pentru compania de energie
electrică Dalkia, din Facture, situată în
sud-vestul Franţei. Acesta este cel mai
mare cazan folosit pentru producerea
de energie din biomasă, din Franţa
şi face ca această centrală de 50MWe
să fie una dintre cele mai mari din
Europa Centrală.
Această termocentrală combinată
pentru căldură şi energie electrică
utilizează ca şi combustibil, in
principal, resturi de lemn şi resturi
forestiere şi produce 50 de megawaţi
de electricitate pentru reţelele
naţionale de electricitate şi 74 de
megawaţi de abur pentru fabrica de
hârtie de la Smurfit Kappa.
Automatizarea totală a centralei îi
permite acesteia să beneficieze de
controlul eficient al procesului şi de
compatibilitate între raportare şi
comunicare.

Soluţii complete pentru
gestionarea emisiilor

Soluţiile complete vă asigură atât
avantaje imediate pentru mediu, cât
şi de lungă durată, avantaje pentru
procesul generării energiei, pentru
managementul resurselor şi
productivităţii. Soluţiile dovedite
prin automatizarea combustiei BFB şi
manipularea combustibilului permit

centralei să funcţioneze în parametrii
setaţi, respectând condiţiile strânse
ale emisiilor. Şi nu doar atât: aceste
soluţii ii permit centralei să facă faţă,
pe viitor, şi altor reglementări.

O rezolvare completă fără
fisuri

Întreaga operaţiune a centralei
electrice este concentrată într-o
singură maşinărie cu un sistem de
automatizare şi un sistem de
raportare, care supraveghează
producţia de abur din noul cazan de
energie şi din vechiul cazan
recuperator. Pachetul de livrare a lui
Valmet cuprinde sistemul pentru
cazan, sistemul pentru curăţarea
hornului şi sistemul de manipulare a
combustibilului, precum şi întregul
sistem de automatizare a centralei
electrice, ceea ce ne asigură că Dalkia
beneficiază, pe lângă alte avantaje, şi
de compatibilitatea între raportare şi
comunicare.

Aplicaţiile de top pentru
mediu ale lui Valmet DNA

Aplicaţiile pentru mediu sunt
proiectate astfel încât să arate mai
multor autorităţi şi utilizatori nivelul
de emisii. Centrala are posibilitatea să
vizualizeze nivelul de emisii on line.
Diversele rapoarte facilitează
planificarea mentenanţei, analiza
emisiilor, precum şi raportarea lor,
conform directivelor europene şi
cerinţelor autorizaţiei de mediu a
Dalkiei. Utilizatorii de la distanţă au
acces la rapoarte prin portal şi web.

Exemplu:
Lagiza, Polonia
Cea mai periculoasă centrală electrică din lume este
controlată de Valmet.
Centrala electrică de la
Lagisza şi-a schimbat
capacitatea sa învechită cu
tehnologii robuste de mari
eficienţe şi ecologice. Ca
parte a acestui program,
cazanul pe cărbuni a fost
înlocuit cu un nou cazan pe
pat de fluid circular, care
reprezintă cel mai mare
cazan de acest tip şi totodată
cea mai periculoasă unitate
CFB din lume. Valmet a fost
ales să livreze pentru noua
centrală cu cazan, sistemul
de control cu monitorizarea
performanţei şi prevăzut cu
controale superioare.
Experienţa anterioară a
companiei Valmet, privind
cazanele CFB a reprezentat
factorul decisiv în acest
proiect.

90

de ani de experienţă în
industria energetică

Emisii de NO şi CO
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Profesioniştii Valmet din
Valmet’s
professionals
întreaga lume
se ocupă de
around
the
world
work
close
aproape de clienţii
noştri
şi to
our
and
are commitsuntcustomers
dedicaţi să
sporească
ted
to movingacestora.
our
performanţa
customers’ performance

LinkedIn.com/company/valmet

Twitter.com/valmetglobal

Youtube.com/valmetglobal

Facebook.com/valmetcorporation

Numele produselor şi al companiei s-au schimbat din Metso în Valmet. Valmet a
achiziţionat activele şi produsele Sistemului de Automatizare a procesului al lui
Metso, pe 1 Aprilie 2015.

.

Pentru mai multe informaţii, contactaţi partenerul oficial al lui Valmet în
For moreControl
information,
România,
Point contact
SRL. your local Valmet office. www.valmet.com
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