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téma

vita.nákladů.na.ET.200iSP.byla.významným.
faktorem.při.minimalizaci.ekonomických.do-
padů.projektu.

Včasné spuštění

Navzdory.všem.překážkám,.které.bylo.nut-
né.překonat,.i.krátké.době,.jež.byla.na.reali-
zaci.projektu.k.dispozici,.bylo.vše.dokončeno.
podle.plánu.a.po.pouhých.čtyřech.měsících.

od. odstávky. byla. v. závodě. znovu. zahájena.
výroba..V.plánovaný.den.spuštění.dorazil.do.
terminálu. tanker.s.dodávkou.ethylenu,.suro-
viny.pro.výrobu.polyethylenu,.a.závod.mohl.
výrobu.zahájit. ihned.poté,.co.byly.naplněny.
sklady..Zpočátku.vše.běželo.hladce,.pak.však.
chod.výrobního.zařízení.procesu.náhle.ukon-
čilo. jeho.bezpečné.vypnutí..Panovaly.obavy.
ze.selhání.hlavního.řídicího.systému,.ale.sku-
tečnou.příčinou.odstávky.byla.špatná.kvalita.
vzduchu.na.vstupu.do.reaktoru..Snímač.zjistil.
chybu.a.bezpečnostní.systém.PCS.7.založený.
na.nástroji.Safety.Matrix.správně.zareagoval.
a. zařízení. příslušným.bezpečným.postupem.
vypnul..Byla.to.sice.nečekaná,.ale.vynikající.
ukázka.vnitřní.bezpečnosti.nového.systému.ří-
zení.technologických.procesů.

Obr. 4. Přechod na moderní provozní přístroje, např. 
korektory polohy ventilu Sipart PS, přispívá k větší 
stabilitě chodu procesů 

Obr. 3. Jiskrově bezpečné jednotky Simatic ET 200iSP 
představují hospodárný systém I/O určený do prostředí 
s nebezpečím výbuchu 

Po. několikaměsíčních. zkušenostech. se.
systémem. PCS. 7. mohla. společnost. DINA.
konstatovat,. že. proces. výroby. polyethyle-
nu.běží.hladce.a.je.mnohem.stabilnější.než.
dříve,.a.že.tudíž.může.zvýšit.výkon.závodu..
Což.také.udělala,.takže.technika.od.společ-
nosti.Siemens.mimořádně.přispěla.ke.zkrá-
cení.doby.návratnosti.investice.

Systém. Simatic. PCS. 7. nyní. umožňuje.
sledovat.a. řídit. jako.celek.mnoho.dříve.ne-

koordinovaných. zařízení. a. procesů.
(např.. nízkotlaká. odstředivka,. pne-
umatická. doprava. výrobků,. granu-
lace.atd.)..Obsluha.díky.tomu.získá-
vá. mnohem. dokonalejší. informace.
o.celém.výrobním.procesu..
Provozní.pracovníci.se.nyní.
mohou.zaměřit.na.maxima-
lizaci. kvality. výrobku. při.
současné. redukci. spotřeby.
surovin.a.energií.a.na.zajiš-
tění. kompletní. bezpečnos-
ti.systému.

Výhodou. pro. společ-
nost.DINA. je. i. skutečnost,.
že. přechody. z. výroby. po-
lyethylenu. určitého. stupně.
kvality.na.jiný.jsou.rychlej-
ší. než. dříve..Výsledkem. je.
významný. pokles. produk-
ce.materiálu.neodpovídající-
ho.žádané.specifikaci,.díky.
čemuž. je. celý. proces. vý-

nosnější..Dalším.příspěvkem.k.lep-
ší. stabilitě. výrobního. procesu. byla.
modernizace. provozních. přístrojů.
zavedením.např..ventilových.korek-
torů.Sipart.PS,.popř..přesných.pře-
vodníků. tlaku. Sitrans. P. a. přístrojů.
Siwarex.U.pro.přesné.vážení.(obr. 4).

Pokroky díky nové řídicí i výrobní 
technice

Po. úspěšném. spuštění. systému. Simatic.
PCS.7.byla.naplánována.další.vylepšení,.nyní.
již.zavedená..Šlo.o.integrování.dalších.zaří-
zení,.např..nového.systému.řízení.extrudéru,.
souběžně. s. konverzí. zařízení. k. výrobě. po-
lyethylenu.na.peroxidový.proces.na.základě.

licence.od.firmy.Basell.Lupotech.T.a.zavá-
dění. dalších. metod. pokročilého. řízení. pro-
cesů.. Společnost. Siemens. při. všech. těchto.
úpravách. nepřetržitě. a. úzce. spolupracovala.
jak.se.společností.DINA,.tak.s.dodavatelem.
technologického.zařízení,.firmou.Engineers.
and. Constructors. International,. Inc.. (ECI,.
Baton. Rouge,. Luisiana,. USA)..Tato. spolu-
práce.se. týkala. jak.fáze.základního.návrhu,.
tak.i.dalšího.rozvoje.výrobního.zařízení.při.
využití.pružnosti.a.rozšiřitelnosti.nového.ří-
dicího.systému.

Převedením. existujících. výrobních. zaří-
zení.pod.řídicí.systém.Simatic.PCS.7.společ-
nost. DINA. přeskočila. 40. let. vývoje. tech-.

niky. pro. řízení. technologických. procesů. a..
zároveň.ochránila.dosavadní.investice.a.pro-
dloužila.dobu.provozního.života.svých.hlav-
ních. výrobních. zařízení.. Závod. společnosti.
DINA.zvýšil.svou.konkurenceschopnost.a.má.
vybudován.solidní.základ.pro.zavádění.dal-
ších.nových.výrob,.takže.je.perfektně.připra-
ven.na.fungování.v.globální.ekonomice.tře-
tího.tisíciletí..Další. informace.lze.nalézt.na..
www.siemens.com/chemicals.

(Siemens AG)
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Plodné. diskuse,. vysoká. odbornost. ná-
vštěvníků. a. pozitivní. atmosféra:. tak. cha-
rakterizují.pořadatelé.ze.společnosti.Deche-
ma.veletrh.AchemAsia,.který.se.konal.1..až.
4..června.2010.v.Pekingu.v.Číně.

V.úvodní.řeči.hovořil.prof..Cao.Xiang-
hong,. předseda. Čínské. společnosti. inže-

nýrů. v. chemickém. průmyslu,. o. významu.
mezinárodní. výměny. informací. v. oborech.
procesní.výroby,.a.to.zvláště.v.době.finanč-
ní. krize,. která. postihla. i. čínské. hospodář-
ství..Ve.střednědobé.a.dlouhodobé.perspek-
tivě.ovšem.před.chemickým.průmyslem.stojí.
i.jiné.úkoly,.možná.obtížnější,.než.je.zota-
vení.ze.současných.ekonomických.těžkostí..
Jsou.to.omezené.zásoby.surovin,.především.
ropy,.a.v.mnoha.oblastech.také.nedostateč-
né.zdroje.vody..Dr..Hans.Jürgen.Wernicke,.
předseda. sdružení. Dechema,. na. zahajova-

cí.tiskové.konferenci.zdůraznil,.že.Čína.má.
stejné. priority. jako. Německo. a. země. prů-
myslového. Západu:. udržitelné. zásobová-
ní.průmyslu.surovinami.a.energií.a.šetrnost.
k.životnímu.prostředí..

Veletrhu.se.zúčastnilo.413.vystavovatelů.
z.24.zemí..Největší.zastoupení.měla.domácí.
Čína. (190),. následovaná. Německem. (118),.
Francií.(23).a.USA.(11)..Veletrh.a.doprovod-
ný.kongres.navštívilo.12.453.návštěvníků.

Příští.AchemAsia.se.bude.v.Pekingu.konat.
v.roce.2013...........................................(Bk)


