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Predstavenie spoločnostiPredstavenie spoločnosti

Profil spoločnosti
• Založená v  1992
• Autorizovaný partner spoločnosti Emerson
• Certifikáty ISO 9001 , 14001, 18001
• Certifikovaná a autorizovaná spoločnosťCertifikovaná a autorizovaná spoločnosť
• Realizácie „na kľúč“ v plynárenstve a energetike
• Lokálne a medzinárodné skúsenosti
• ADC Emerson Process Management

Poskytované služby

ADC Emerson Process Management

• Konzultačná a inžinierska činnosť
P j k i é ý čt t é t ti ké ý čt i lá i t k édií ý čt tí• Projekcia, procesné výpočty, pevnostné a statické výpočty, simulácia toku médií, výpočty presností a 
neistôt merania

• Aktivity na stavbách ( dodávky, inštalácie, testy, ladenie obvodov merania, kalibrácie, revízie, 
prebierky, nábeh technológií)

• Návrh technologických celkov, výroba, inštalácia a odovzdávanie
• Servis a špecifické služby včítane: analýzy vplyvu procesu na meranie, ladenie regulačných a 

meracích systémov
• Integrátor Výroba Inžinierska spoločnosť Metrológia /Spolupráca s Legálnou metrológiou a SMU/• Integrátor Výroba – Inžinierska spoločnosť – Metrológia /Spolupráca s Legálnou metrológiou a SMU/



Predstavenie prezentujúcehoPredstavenie prezentujúceho

Profil prednášajúceho p j

Narodený: Slovensko, 9.12.1963 
Vzdelanie: VŠT Košice, Elektrotechnická fakulta
Jazyky: Anglicky, Nemecky, Rusky

Martin Michal

Pracovné pozície: Projektant, Inžinier nábehu technológií,
Projektový manager, Obchodný    riaditeľ

Pracovné skúsenosti

25 rokov v preprave plynu a kvapalných médií, zásobníkoch 
plynu , aplikáciach obchodného merania a optimalizácií merania

Služby zákazníkom

“22 rokov v projekcií meracích a riadiacich systémov
20 rokov pri návrhu komplexných riešení merania, uvádzania 

technológií do prevádzky a projektového manažmentu
20 rokov prace s metrológiou a poradenskej činnosti v oblasti 

meraníia

Projekty „na kľúč“ , Realizácia MaR a riadiacich systémov

Legálne služby / Certifikácia / Metrológia

Záručný servis dozor nad meraním a ladenie systémov merania
15 rokov skúsenosti s medzinárodnými projektami
14 rokov skúsemosti s globálnymi riešeniami spoločnosti 

Emerson a jej produktami
15 rokov skúsenosti s medzinárodnou certifikáciou a 

komunikáciou so štátnymi autoritami

Záručný servis, dozor nad meraním a ladenie systémov merania

Poradenstvo / Návrh riešení /Koordinácia realizácií

Prednášková činnosť
komunikáciou so štátnymi autoritami



Moderné metódy merania aModerné metódy merania a diagnostiky diagnostiky yy g yg y

Abstrakt:
Základom správneho a presného merania je komplexné riešenie 
celého živorného cyklu merania a trvalá spolupráca s slovenskou metrológiou. 



Všeobecná prax v meraní Všeobecná prax v meraní –– k zváženiuk zváženiupp

Oblasť prevádzky:Oblasť prevádzky: 
Kontrola merania vyžaduje prerušenie prevádzky
Chyba merania závisí na procese degradácie jednotlivých elementov merania
Proces degradácie merania je obvykle neidentifikovaný
Dostupnosť merania je limitovaná poruchamiDostupnosť merania je limitovaná poruchami
Maximálny meraný prietok je limitovaný počtom „spôsobilých“ meracích tratí
Neplánovaná odstávka viaže technický odborný personál

Oblasť priamych a nepriamych finančných nákladov:
Náklady spôsobené zvýšenou neistotou merania – obvykle skryté
Náklady spojené s neplánovaným prerušením prevádzky – technické a personálne
Nákl d j é lá ý i h t ý i t l i ký i l žb iNáklady spojené s neplánovaným servisom a nevyhnutnými metrologickými službami
Neplnenie kontraktov z dôvodu technických obmedzení
Strata dobrého mena a dôveryhodnosti



Moderné metódy merania aModerné metódy merania a diagnostikydiagnostiky

Definovanie/Eliminovanie problému 

• Vysolé operačné náklady
• Neistota merania
• Dostupnosť merania 
• Neplánované obmedenie prepravy
• Neplánované náklady

Technické riešenie / Referencie 
Výhody a benefityAplikované pri preprave plynu

Založené na identifikáci degradácie presnosti merania Dodávka kompletného životného cyklu merania (štúdia, návrhZaložené na identifikáci degradácie presnosti merania 
jednotlivých meracích prvkov a celého meracieho reťazca v 
reálnom čase bez prerušenia prevádzky.

Integráciou moderných meradiel prietoku (ultrazvukové meradlo 
prietoku, Coriollis) spolu so simultánnym meraním špecifických 

Dodávka kompletného životného cyklu merania (štúdia, návrh 
merania, projekt, realizácia, uvedenie do prevádky, optimalizácia 
parametrrov merania,metrológia, dozor na prevádzkou, servis)
Preprava bez neplánovaných odstávok

Preprava bez limitácie i počas kalibrácie zariadení a poruche
parametrov ostatných meradiel (zloženie plynu, rýchlosť toku, 
hutnota,teplota,tlak,...) a sofistikovaným štatistickým 
vyhodnocovaním špecifických parametrov v prepočítavači 
prietoku plynu.

jednotlivých prvkov merania.
Presnosť a stabilita počas celého životného cyklu

Redukcia investičných a prevádzkových nákladov



Všeobecná praxVšeobecná prax k zváženiuk zváženiuVšeobecná prax Všeobecná prax –– k zváženiuk zváženiu

Usmerňovač Prietokomer1 Regulačný ventil

Filtrácia Meracie trate

Usmerňovač Prietokomer1

2

Regulačný ventil

Meracie trate

PrietokomerUsmerňovač Regulačný ventil
4

Analýza Kontrolná meracia trať

Oblasti problémov – k zváženiu

3
4

Pulzácia plynu /prepravované medium všeobecne/
Vplyv profilu toku plynu na kalibráciu a reálnu prevádzku

Oblasti problémov  k zváženiu

2

1

Vplyv regulačneho ventila prietoku a tlaku plynu
Presnosť kontrolnej meracej trate
Správnosť analýzy plynu a jej vplyv na presnosť merania

3

4



Všeobecná praxVšeobecná prax k zváženiuk zváženiuVšeobecná prax Všeobecná prax –– k zváženiuk zváženiu
Systematické chyby sú permanentné (ak sú prítomné).

Pulzácia toku – žiaden štandard merania pulzačný tok nepripúšťa. Je meranie platné?

Pulzácie (príklad  - kompresorová stanica)
Je chyba merania menšia než 1 %?
Kto znáša stratu?

Prietokový profil počas kalibrácie je odlišný od reálne prevádzkovaného profilu toku. Je kalibrácia platná?

Je chyba merania menšia než 1%?    
Kto znáša stratu?

Flow profile is not fully developed - flow rotation and bad flow profile included. 

Kto meral profil toku prepravovaného média?Kto meral profil toku prepravovaného média?
Je chyba merania menšia než 1%?    
Kto znáša stratu?

Každé koleno, T-kus a potrubie môže 
spôsobovať vír, rotáciu a posun 
hlavného toku plynu. 
Zlý návrh merania?Zlý návrh merania? 



Všeobecná prax Všeobecná prax –– k zváženiuk zváženiu
Obvykle nedetekované chyby spôsobené prevádzkovými podmienkami.Obvykle nedetekované chyby spôsobené prevádzkovými podmienkami.

Porovnanie meracích tratí s kontrolnou traťou ( 3 rôzne výsledky. Ktorý je správny?)
MT1 Profiler MT2 Profiler Kontrolná traťMT1 Profiler MT2 Profiler Kontrolná trať

Ako detekovať chybu? Všetky merania sú chybné?
Ako detekovať chyby bez demontáže tratí? 
Je chyba merania menšia než 0,2%?

Merania jednej meracej trate a kontrolnej trate sa zhodujú. Hodnoty merania sú rovnaké avšak chybné!

Je chyba merania menšia než 0,2%?  

MT1 Profiler Kontrolná trať
Lubrikant guľových ventilov môže spôsobiť podobný problém.

Ako detekovať chyby bez demontáže tratí? 
Je chyba merania menšia než 0,2%?  

Lubrikant guľových ventilov môže spôsobiť podobný problém.

• Ako detekovať chyby merania v reálnom čase?
• Presnosť kontrolnej meracej trate by mala byť vyššia než presnosť meracích tratí.
• Aký je vplyv regulačných ventilov na presnosť meraní?• Aký je vplyv regulačných ventilov na presnosť meraní? 
• Ako detekovať zanesenie turbínového meradla alebo jeho zvýšené trenie?
• Aký je vplyv posunu analýzy plynu na presnosť merania? 



Všeobecná praxVšeobecná prax k zváženiuk zváženiuVšeobecná prax Všeobecná prax –– k zváženiuk zváženiu
Metrológia

K zamysleniu:
„Problém merania je detekovaný“

Bolo by legislatívne prípustné prepnúť na iný overený prístroj 
bez prerušenia prevádzky ?

Bolo by pri kontinuálnom dozore metrológie legálne možné y p g g
predĺžiť kalibračný intrerval zariadení použitých v obchodnom 
styku?



Moderné metódy merania aModerné metódy merania a diagnostikydiagnostikyModerné metódy merania aModerné metódy merania a diagnostikydiagnostiky
Úprava profilu toku
Monitorovanie profilu Prietokomer Regulačný ventilTlmič pulzov

5

Filtrácia Meracie trate

p Prietokomer

1 2

Regulačný ventilTlmič pulzov

PrietokomerÚprava profilu Regulačný ventil4

Analýza Kontrolná meracia trať

Moderná prax

3
Monitor 
analýzy

Pulzácia toku – eliminovaný tlmičom pulzov
Pritokový profil upravený a  monitorovaný – plne rozvinutý profil
Vplyv regulačného ventila eliminovaný

Moderná prax

2
1

2 Vplyv regulačného ventila – eliminovaný
Presnosť kontrolnej meracej trate – vyššia než presnosť
Presnosť a platnosť chemického zloženia – doplnená kontrola v reálnom čase
P j kt b h j 3D d li i lá i t k édi t é ý čt

3
4
5

2

Projekt obsahuje – 3D modeli, simuláciu toku média, pevnostné výpočty,5



Optimálny profil plynuOptimálny profil plynu základ meraniazáklad meraniaOptimálny profil plynu Optimálny profil plynu –– základ merania základ merania 
Korekcia nie je meranie



Optimálny profil plynuOptimálny profil plynu základ meraniazáklad meraniaOptimálny profil plynu Optimálny profil plynu –– základ merania základ merania 
Pôvodná chyba merania z dôchodu zlého profilu prietoku – 1,2%

Po vyladení merania – 0,31% .  Chybu merania pri zlom návrhu potrubí nie 
je možné kompletne eliminovať



Moderné metódy merania aModerné metódy merania a diagnostikydiagnostikyModerné metódy merania aModerné metódy merania a diagnostikydiagnostiky
Optimálny profil plynu – základ správneho merania

Monitor profilu obsahuje:
• Daniel Floboss S600
• Rosemount  Anubar
• Rosemount 3051 prevodníky tlaku
• Rosemount 3144 prevodník teploty
• Daniel Gas Chromatograf Model 500(700) 



Moderné metódy merania aModerné metódy merania a diagnostikydiagnostikyModerné metódy merania aModerné metódy merania a diagnostikydiagnostiky
Danalyzer Model 700/500 

Pl ý h t f
FloBoss S600 Series

Integrátor
MicroMotion 3098

HutnomerPlynový chromatograf Integrátor
Metrologie a Riadenia

Hutnomer

Monitorovanie presnosti 
merania a jeho platnosti :
•1 z 2 selekcia/porovnanie:

Rozhodujúce vlastnosti:
• Excelentná citlivosť detektora Rozhodujúce vlastnosti

• Excelentná presnosť

•1 z 2 selekcia/porovnanie:
Hutnota chromatograf verzus 

hutnomer
•1 z 3 výber/použitie 2 zariadení

• Excelentná stabilita 
• Excelentná spoľahlivosť
• Komunikačné schopnosti

Rozhodujúce vlastnosti:
• Metrologické zariadenie
• Programovateľný počítač
• Riadiace schopnosti

• Excelentná presnosť
• Excelentná stabilita 
• Excelentná spoľahlivosť

• Riadiace schopnosti
• Rozsiahle archívy
• Excelentné užívateľské rozhranie



Moderné metódy merania aModerné metódy merania a diagnostikydiagnostikyModerné metódy merania aModerné metódy merania a diagnostikydiagnostiky

Tlmič pulzov
Merací reťazec Rozšírená p

Úprava profilu
Monitor profilu Rosemount 

prevodníky
Daniel ultrazvuk Turbiny

Diagnostika v reálnom čase Rozšírená diagnostika diagnostika 
ventilov

MicroMotion
Clona Daniel SeniorClona Daniel Senior

Meracie trate 

Regulačný ventil
Kontrolné meranie

Kontrolná trať

Paralelné 
meracie reťazceMonitoring v reálnom čase:

• Degradácia merania

FloBoss S600 

Kontrolná trať
Versus

Meracie trate

Degradácia merania
• Vplyv regulačných ventilov
• Monitorovanie presnosti



Moderné metódy merania aModerné metódy merania a diagnostikydiagnostikyModerné metódy merania aModerné metódy merania a diagnostikydiagnostiky
Monitor stavu meracieho reťazcaMonitor stavu meradiel Prevádzka a metrológia

• Interná diagnostika • Monitorovanie profilu toku • Metrologicky schválený
• Pripojené všetky meracieg

• Rozšírená diagnostika
• 1 z 3 porovnanie hodnôt
• Krížová kontrola zariadení
• Kontrola degradácie presnosti 

• 1 z 3 porovnanie nameraných 
hodnôt reťazcov
Kontrola degradácie presností 
reťazcov

• Pripojené všetky meracie 
systémy
• Monitorovací systém 
implementovaný
• Audit procesu

Krížová kontrola zariadení-príklad

g p
merania

SOS-rýchlosť zvuku
1 3 S d f S d th d

• Audit procesu
• Archívy a protokoly

Schpnosti riadenia

Automatické alebo manuálne
FloBoss S600 

1 z 3 Speed of Sound method: 

SOS( USM)  vs. SOS (chromatograf-GC) 
Hutnota(GC)  vs. Hutnota(hutnomer)

Automatické alebo manuálne 
riadenie:

• Prepínanie meracích tratí
• Test Master – Slave bez 

•Rýchlosť zvuku(SOS):
- meraná ultrazvukom
- AGA10 kalkulovaná GC

est aste S a e be
obmedzenia prepravy
• Test degradácie turbíny
• Manažnment udalostí
• Odstránenie problémov

•Hutnota(d)
- Meraná hutnomerom
- Vypočítaná chromatografom

p

Diskusia vítaná



Moderné metódy meraniaModerné metódy merania -- ImplementáciaImplementáciaModerné metódy merania Moderné metódy merania -- ImplementáciaImplementácia

Benefity:
Zníženie investičných nákladov
Zníženie prevádzkových nákladov
Zvýšená bezpečnosť prevádzky
Splnenie kontraktačných záväzkov



Moderné metódy meraniaModerné metódy merania -- ImplementáciaImplementáciaModerné metódy merania Moderné metódy merania -- ImplementáciaImplementácia

Martin Michal
Martin.Michal@aden-engineering.sk

www.aden-engineering.sk


