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NOTA APLIKACYJNA

SYSTEMY OCHRONY ŚRODOWISKA
Emisja

ASKOM opracował i wdrożył na wielu obiektach systemy wizualizacji i rozliczania emisji
zanieczyszczeń, które niezależnie od niuansów szczegółowych rozwiązań technicznych oparte są na
wspólnej koncepcji pozwalającej mówić o standaryzacji rozwiązań oferowanych przez ASKOM dla tego
typu zastosowań.
Wyróżnikami tej koncepcji są:
• zgodność ze wszystkimi wymaganiami nakładanymi na systemy monitoringu emisji przez
obowiązujące uregulowania prawne,
• zastosowanie pakietu wizualizacji asix jako elastycznej platformy dla realizacji podstawowych
funkcji systemu jak: akwizycja, archiwizacja i wizualizacja danych łącznie z alarmowaniem o
przekroczeniach,
• realizacja funkcji raportowych przez zewnętrzny (w stosunku do pakietu asix) program w postaci
skompilowanej, dzięki czemu możemy gwarantować za realizowane algorytmy i wiarygodność
wyników,
• akwizycja danych o emisji ze specjalizowanych analizatorów emisji w oparciu o transmisję poprzez
łącze cyfrowe,
• pełne wykorzystanie możliwości oferowanych przez specjalizowane analizatory emisji, w tym m.in.
drobiazgowej oceny wiarygodności danych czy dostępności kluczowych danych w lokalnej
pamięci analizatora, zwykle jeszcze przez kilka dni od daty faktycznego pomiaru,
• dostępność danych o emisji, bieżących i historycznych, na stanowiskach w sieci komputerowej.
•
•
•
•
•

Źródłami danych dla systemu wizualizacji emisji mogą być:
TALAS analizator emisji firmy Hartmann&Braun;
DMS-285 i DMS-500, analizatory emisji firmy DURAG;
System wizualizacji emisji DEVA-MASTER firmy DURAG;
MEVAS analizator emisji firmy SICK;
dowolny inny analizator o ujawnionym protokole transmisji poprzez łącze cyfrowe.

Dane pobierane są ze źródła danych za pomocą łącza cyfrowego. Można podzielić je na dwie
kategorie:
dane aktualne: wartości średnie krótkookresowe (60 sek.) dla wszystkich punktów pomiarowych
zdefiniowanych podczas parametryzacji źródła danych np. zanieczyszczenia CO, SO2, NO2, Pył, wartość
tlenu O2, przepływ spalin Vss, temperatura, moc bloku; wykorzystywane są głównie do prowadzenia
procesu wizualizacji i monitoringu emisji zanieczyszczeń;
dane okresowe: wartości całek okresowych (60 min.) dla punktów pomiarowych wskazanych
podczas parametryzacji źródła danych; stanowią podstawę do tworzenia raportów dobowych,
wykorzystywane są w procesie uzupełniania braków danych pomiarowych zgodnie z uregulowaniami
prawnymi i stanowią podstawę dla tworzenia raportów rozliczeniowych emisji zanieczyszczeń dla służb
Ochrony Środowiska.
Wszystkie dane mają skojarzony precyzyjny status jakości nadawany przez źródło danych. Wszystkie
typy danych są archiwizowane. Archiwizacja prowadzona jest na dwa sposoby:
krótkookresowa; dane pamiętane są tylko w zadanym okresie czasu, a następnie automatycznie
usuwane (standardowo jest to okres 1 miesiąca); ten sposób archiwizacji obejmuje dane aktualne;
długookresowa; dane gromadzone są w okresie czasu, który jest ograniczony jedynie pojemnością
dysku lub wymogami przepisów prawnych; ten sposób archiwizacji obejmuje dane okresowe.
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Dla wszystkich danych archiwalnych wykonywana jest automatycznie kopia bezpieczeństwa. Może
być ona realizowana na wskazane urządzenie dyskowe, do zasobu sieciowego lub w katalogu dysku
lokalnego.
Wizualizacja
Wizualizacja i nadzorowanie emisji zanieczyszczeń prowadzone są w oparciu o system asix.
Wizualizacja dotyczy przeważnie źródeł i emiterów zanieczyszczeń oraz emisji całego zakładu.
Pozwala na śledzenie:
• średnich stężeń monitorowanych zanieczyszczeń;
• stężeń zanieczyszczeń dla wszystkich ciągów spalin;
• aktualnych stężeń zanieczyszczeń dla źródła oraz wszystkich ciągów spalin;
• emisji monitorowanych zanieczyszczeń;
• pomiarów pomocniczych (tlen, przepływ spalin, moc bloku, ...).
Przedstawiona na rysunku 1 maska technologiczna jest przykładem, pokazującym podstawowe
elementy składowe ekranów systemów emisji.
Podzielona jest ona na trzy obszary informacji:
wartości aktualne emisji (stężeń) zanieczyszczeń prezentowane w postaci:
• wskaźników słupkowych pokazujących procent przekroczenia wartości dopuszczalnej
zanieczyszczenia, gdzie długość słupka jest proporcjonalna do wartości przekroczenia, a kolor
informuje o przechodzeniu przez poszczególne zakresy;
• wartości liczbowych odpowiadających procentowi przekroczenia wartości dopuszczalnej
zanieczyszczenia;
• wartości liczbowych odpowiadających wartości rzeczywistej zanieczyszczenia;
wykres zmian przekroczeń emisjI (stężenia) zanieczyszczeń w dobowym horyzoncie czasu; oś
wartości wyskalowana jest w procentach przekroczenia wartości dopuszczalnej; operator ma bogate
możliwości dostosowania wykresu do swoich potrzeb, m.in. poprzez zmianę skali czasu wykresu czy
przesunięcie wykresu w osi czasu;
wartości aktualne parametrów określających warunki, w jakich działa monitorowanie emisji, tzn.
moc bloku, zawartość tlenu w spalinach oraz przepływ spalin; prezentowane w postaci:
• wskaźników słupkowych pokazujących wartość rzeczywistą, gdzie kolorystyka informuje o
przechodzeniu przez poszczególne zakresy;
• wartości liczbowych odpowiadających wartości rzeczywistej parametru.
Typowy system wizualizacji emisji zanieczyszczeń zawiera następujący zestaw masek
technologicznych:
• aktualne stężenia zanieczyszczeń dla poszczególnych ciągów spalin w postaci wskaźników
słupkowych oraz wartości liczbowych;
• średnie stężenia zanieczyszczeń dla poszczególnych ciągów spalin w postaci wykresów zmienności
o horyzoncie 24 h;
• aktualne i średnie stężenia zanieczyszczeń dla pojedynczego ciągu spalin w postaci wskaźników
słupkowych, wartości liczbowych oraz wykresów zmienności;
• aktualne i średnie stężenia zanieczyszczeń dla całego źródła, emitera lub zakładu w postaci
wskaźników słupkowych, wartości liczbowych oraz wykresów zmienności;
• emisje zanieczyszczeń dla całego źródła, emitera lub zakładu w postaci wskaźników słupkowych,
wartości liczbowych oraz wykresów zmienności.
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Dodatkowo system prezentuje pogrupowane tabelarycznie wartości pomiarów odczytane
bezpośrednio z analizatora emisji. Układ i zawartość tabel może być dowolnie parametryzowana przez
użytkownika bez konieczności przerywania pracy aplikacji. Przy pomocy tabeli pomiarów można łatwo
monitorować pracę analizatorów emisji.

Rysunek 1. Okno wizualizacji emisji.

Alarmowanie
Alarmy w systemie wizualizacji
emisji zanieczyszczeń dotyczą dwu
kategorii:
• przekroczeń wartości
dopuszczalnych stężeń lub
emisji zanieczyszczeń;
• komunikatów systemowych,
takich jak włączenie lub
wyłączenie komputera.
System
wyświetla
dziennik
alarmów w dwóch oknach - oknie
alarmów aktywnych oraz oknie
alarmów historycznych.
Przedstawione na rysunku 3 okno
alarmów
aktywnych
zawiera
informacje o przekroczeniach emisji

Rysunek 2. Okno tabeli pomiarów.
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lub stężeń dopuszczalnych, które pojawiły się i jeszcze nie zanikły. Okno to aktualizowane jest co 60
sekund.
Okno alarmów historycznych (rysunek 4) zawiera wszystkie alarmy i zdarzenia, które pojawiły się
podczas eksploatacji systemu. Jego pojemność ograniczona jest wielkością dostępnej pamięci dyskowej.
System pozwala na ich przeglądanie, analizowanie i drukowanie wg różnych kryteriów.
Informacja o zaistnieniu sytuacji alarmowych, jak np. przekroczenie wartości dopuszczalnej
koncentracji jednego z zanieczyszczeń jest przekazywana także poprzez zmianę sposobu wizualizacji
danego pomiaru; zdarzenie takie przeważnie steruje migotaniem lub zmianą koloru elementu
graficznego reprezentującego dany pomiar na masce głównej aplikacji.
Istotną cechą systemu jest zdolność do kontrolowania czasu utrzymywania się przekroczeń
poszczególnych wartości dopuszczalnych i zgodnie z wymogami ustawowymi powiadamiania
odpowiednich służb o przedłużającej się ponadnormatywnej emisji. Powiadamianie może być
kierowane do bezpośrednich użytkowników systemu poprzez omówione powyżej okna alarmów
aktywnych i historycznych, ale co warte podkreślenia, poprzez takie mechanizmy jak poczta
elektroniczna, czy sms system może powiadomić dowolnego adresata wymienionego na liście
odbiorców tego typu ostrzeżeń.

Rysunek 3. Okno aktualnych alarmów i komunikatów.

Rysunek 4. Okno alarmów i komunikatów historycznych.
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Raportowanie
Drugim istotnym elementem systemów wizualizacji i rozliczania emisji zanieczyszczeń są raporty.
Wykorzystywane są do bieżącej analizy i dokumentacji pracy analizatorów emisji, stanowią źródło
danych dla innych zestawień oraz stanowią podstawę do rozliczeń z Inspektoratami Ochrony
Środowiska. Wszystkie raporty zapisywane są w formacie programu Microsoft Excel, co pozwala na
naturalne ich wykorzystanie w środowisku pakietu Microsoft Office.
Standardowo system dostarcza następujące rodzaje raportów.
Raporty dobowe - pozwalają na wyprowadzenie w postaci tabelarycznej informacji o całkach
godzinowych wartości stężeń i emisji zanieczyszczeń. Można je generować dla dowolnego dnia
zapamiętanego w archiwum. Pozwalają na weryfikację systemu wizualizacji i rozliczeń pod kątem
wiarygodności archiwizowanych danych, poprzez porównanie oryginalnych raportów drukowanych
przez analizatory emisji z generowanymi przez system. Implementacja raportów dobowych w postaci
elektronicznej pozwala również na oszczędności papieru i miejsca, potrzebnych na składowanie
oryginalnych raportów wyprowadzanych przez analizatory emisji. Przykładowy raport całek godzinnych
przedstawiono na rysunku 5.
Raporty miesięczne oraz kwartalno-roczne - pozwalają uzyskać dokumenty wymagane przez
Inspektoraty Ochrony Środowiska i stanowiące podstawę do rozliczeń z nimi. Format, zawartość oraz
sposób liczenia tych raportów określane są przez lokalne Inspektoraty Ochrony Środowiska. Przykładowy
raport miesięczny przedstawiono na rysunku 6.
Na życzenie klienta firma ASKOM implementuje dodatkowe raporty wymagane przez lokalne
Inspektoraty Ochrony Środowiska, przykładowo raporty opłat za przekroczenia koncentracji
zanieczyszczeń i emisję zanieczyszczeń.
Moduł raportowania tworzy raporty, zapewniając maksymalnie ich wiarygodność, spójność i
dokładność za pomocą następujących elementów:
•

•

•

kompletność i spójność danych - zapewniane są poprzez umiejętność odczytu danych
historycznych, przechowywanych w pamięci analizatorów emisji; cecha ta wykorzystywana jest
podczas odzyskiwania braków danych, wynikających z uszkodzenia połączeń kablowych pomiędzy
komputerem PC a analizatorem emisji, awarii komputera PC lub serwisowych wyłączeń komputera
PC;
zgodność z przepisami - zapewniana jest poprzez nadążanie modernizacji modułu raportującego
za zmianami przepisów w temacie ochrony środowiska - takich jak ustawy, rozporządzenia oraz
decyzje lokalnych Inspektoratów Ochrony Środowiska; przykładem takich zmian jest modyfikacja
algorytmów uzupełniania braków danych, wynikających z błędów pomiarowych analizatorów
emisji;
bezpieczeństwo algorytmów rozliczeń - zapewniane jest poprzez dostarczanie Klientowi modułu
raportującego w postaci skompilowanego programu, zawierającego wszystkie algorytmy i reguły
tworzenia raportów rozliczeniowych. Program MS Excel wykorzystywany jest jedynie jako
narzędzie formatujące postać graficzną raportów. Podejście takie wyklucza możliwość modyfikacji
algorytmów i reguł tworzenia raportów przez osoby trzecie oraz zapewnia powtarzalność
raportów.
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Rysunek 5. Przykładowy raport dobowy.
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Rysunek 6. Przykładowy raport miesięczny.
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Raporty zawierają formuły przeliczeniowe, wykorzystywane podczas określania wartości koncentracji
(emisji) zastępczej, koncentracji (emisji) wskaźnikowej oraz opłat za emisję. W formułach tych
wykorzystywane są parametry, które należy wprowadzić dla każdego okresu obliczeniowego
(przeważnie miesiąc). Parametry pamiętane są przez system w całym okresie archiwizacji danych wraz z
datą ich wprowadzenia, datą ich ważności oraz identyfikatorem osoby wprowadzającej. Operacja
określania obowiązujących wartości tych
parametrów realizowana jest za pomocą okien
przedstawionych na rysunku 7.

Rysunek 7. Okna umożliwiające wprowadzanie parametrów.
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Automatyczna generacja raportów
Na życzenie klienta firma ASKOM dostarcza moduł automatycznej generacji raportów według
zdefiniowanego scenariusza.
Moduł pozwala na podstawie załadowanego skryptu generacji utworzyć i wydrukować
automatycznie określony zestaw raportów. Scenariusze generacji raportów przechowywane są w plikach
tekstowych. Pojedynczy wiersz takiego pliku zawiera opis sposobu tworzenia pojedynczego raportu.
Składa się on z następujących pól rozdzielonych znakami średnika:
• Rodzaj raportu - określa typ raportu, jaki chcemy wygenerować (np.: miesięczny, kwartalnoroczny, koncentracji lub emisji poszczególnych stężeń, stawki opłat itp.);
• Data raportu - określa dla jakiego momentu czasu ma być wygenerowany raport; data powinna
być określona w formacie RRRR-MM-DD;
• Zakres raportu - określa czy raport ma dotyczyć źródła zanieczyszczeń (np. K-56, K-7, K-8), emitora
(np. Komin III) lub zakładu;
• Opcje dodatkowe - określają dodatkowe czynności wykonywane podczas generacji raportów.
Przykładowo może to być opcja "O", uaktywniająca odświeżenie danych pomiarowych z serwera
emisji.
Scenariusze mogą być tworzone i edytowane bezpośrednio za pomocą okna dialogowego w
systemie lub poprzez dowolny edytor tekstowy, np. systemowy Notepad.exe.
Okno generacji raportów przedstawiono na rysunku 8.
Uzupełnianie danych pomiarowych
Na życzenie klienta firma ASKOM może dostarczyć
moduł umożliwiający dokonywanie uzupełnień
danych pomiarowych.
Moduł wykorzystywany może być w sytuacjach
awarii układu pomiarowego jako narzędzie
umożliwiające uzupełnienie archiwum o brakujące
wartości mierzonych parametrów. Wprowadzane
wartości pochodzić mogą z innych źródeł informacji,
takich jak: zapisy w dokumentach papierowych,
pomiary uzyskane z innych systemów, itp.

Rysunek 8. Okno generacji raportów.

Zestaw kontrolek pozwala na określenie
następujących
parametrów
wprowadzanego
pomiaru:
• nazwa źródła zanieczyszczeń: np.: Blok nr 1, ...;
• typ pomiaru: Fz - pomiar fizyczny, Ko koncentracja, Ma - emisja;
• nazwa pomiaru: np. Moc, SO2, NOx, Pył, CO, ... ;
• data pomiaru;
• czas pomiaru;
• wartość pomiaru;
• status pomiaru: - OK., O obsługa, T test, N
niewiarygodny, Z wartość zastępcza, ? nieznany,
B brak danych.

STYCZEŃ 2002

strona 9

SYSTEMY OCHRONY ŚRODOWISKA

NOTA APLIKACYJNA

Sieciowa kontrola emisji

Rysunek 9. Okno główne programu
uzupełniania danych pomiarowych.

W oparciu o pojedyncze systemy wizualizacji i
rozliczania emisji zanieczyszczeń można utworzyć
Sieciowy System Kontroli Emisji (SSKE) (rys. 10). W
skład systemu SSKE wchodzą:
• warstwa akwizycji danych; zawiera serwery
emisji, pojedyncze systemy wizualizacji emisji
współpracujące bezpośrednio ze źródłami
danych;
• warstwa transportowa; może nią być sieć typu
Ethernet, ogólnozakładowa lub wydzielona;
• warstwa kontrolna; zawiera komputery
ulokowane w zdalnych punktach nadzoru
emisji zanieczyszczeń, którymi mogą być: Dział
Ochrony Środowiska, Dyżurny Inżynier Ruchu,
Dyrektor Techniczny itp. Stanowiska Kontroli
Emisji pozwalają na syntetyczny przegląd
informacji dotyczącej działających emiterów
zanieczyszczeń, generację i drukowanie
wszystkich typów raportów oraz podgląd pracy
pojedynczego emitera.

Palniki niskoemisyjne
Nie tylko przyczyniamy się do monitorowania zanieczyszczeń, ale również do ograniczenia ich emisji.
Know-how firmy ECOENERGIA w budowie niskoemisyjnych palników węglowych i nasze doświadczenie
w sterowaniu procesami spalania dały doskonałe rezultaty, m.in. na kotłach EC Białystok, EC Tychy, ZECP
Karolin.
Zrealizowany w EC Białystok system sterowania palnikami niskoemisyjnymi na kotle OP-230 obejmuje
ok. 100 sygnałów analogowych, sterowanie 30 organami wykonawczymi i 15 złożonych układów
automatycznej regulacji (UAR). Pomiary analogowe, archiwizowane na dysku komputera operatorskiego,
są wykorzystywane do identyfikacji parametrów statycznych i dynamicznych kotła, na podstawie których
określono optymalne warunki pracy obiektu. Dzięki tej modernizacji obniżono zawartość NOx w
spalinach z dotychczasowych 800...900 mg/m3 do poziomu wymaganego przez warunki dopuszczalnej
emisji.

Palniki gazowe
Innym sposobem zmniejszenia emisji zanieczyszczeń jest przechodzenie z węglowego na mniej
szkodliwe paliwa. Taką drogą poszły Zakłady Koksownicze Zdzieszowice i Elektrownia Blachownia,
przebudowując kotły węglowe na dwupaliwowe, gazowo-węglowe, z automatyką sterującą procesami
rozpalania i wygaszania palników gazowych oraz regulacją spalania autorstwa firmy ASKOM.
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Rozwiązaniem problemu obniżenia emisji jest też odsiarczanie spalin. Zrealizowana pilotowa
instalacja odsiarczania Elektrowni Rybnik metoda półsuchą dobrze się sprawdziła w praktycznym
działaniu. Wysoka ocena instalacji oraz umiejętności wykonujących ją firm doprowadziły do jej realizacji
dla blokach nr 1, 5, 6 i 8 oraz zaoferowania autorskiej metody Elektrowni Rybnik zainteresowanym
inwestorom.

Rysunek 10. Przykładowa struktura systemu SSKE.
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