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System WEX™
System WEX jest potężnym systemem dla
wielu
użytkowników,
wykorzystującym
architekturę klient-serwer wspartą o bazę
danych Oracle zainstalowaną w systemie
operacyjnym Linux lub Windows Idealnie
zintegrowany ze sprzętem pomiarowym,
system WEX jest referencyjnym, jako system
gromadzenia i przetwarzania danych (Data
Acquisition
and
Handling
System).
Zaprojektowany przez ekspertów IT system
WEX jest zgodny z wszystkimi normami dla
C.E.M.S.
Systematyczne
aktualizacje
zapewniają nadążanie za stanem wiedzy oraz
zmianami
międzynarodowych
przepisów
i norm.
Z systemem WEX Wasz przyszły system
będzie niezawodny.

Pełna zgodność z
EN14181, QAL2 & QAL3
ISO7168, ISO8258

System WEX jest dedykowany dla systemów
monitoringu emisji:


Akwizycja ze wszystkich urządzeń, wszystkich typów
kanałów i producentów;





Konfigurowanie i obsługa zestawów urządzeń
pomiarowych (systemy akwizycji, analizatory,
systemy komunikacyjne);
Rejestracja wszystkich zdarzeń i informacji
technicznych;
Kontrola jakości danych i gwarancja ich dostępności;
Ostrzeżenia o zdarzeniach (awarie, alarmy, wzrost
stężeń zanieczyszczeń, itp.);
Przetwarzanie danych z użyciem zestawu narzędzi
do przechowywania danych, raportowania oraz
rozpowszechniania danych;
Bezpośrednie połączenie z dodanymi modułami:




CMMS dla zarządzania obsługą techniczną
Wykresy kontrolne, (zgodność z QAL3)



Modelowanie, symulacja
Dostęp do danych i ich wyświetlanie w internecie.








Rys 1: Ekran nadzoru

systemu WEX
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Historia i referencje
System WEX powstał w wyniku zaadaptowania do
emisji przemysłowej ponad 20 lat doświadczenia
w rozwijaniu oprogramowania dedykowanego do
monitorowania jakości powietrza.
Korzystając z rozwoju i wzrostu mocy komputerów,
system WEX pozwala śledzić w czasie rzeczywistym
wartości emisji oraz kontrolować urządzenie
pomiarowe w celu ostrzegania przed możliwymi
awariami a także ewentualnymi przekroczeniami
wartości granicznych.
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Referencje:




SETMI (Toulouse) Spalanie odpadów - 4 linie
spopielania, 2 linie spalania, redundancja
urządzeń pomiarowych
i komputerów.
Zarządzanie ponad 500 parametrami. Nadzór
w czasie rzeczywistym oraz automatyczne
generowanie standardowych raportów.
SURGERES (Poitou - Charentes) Spalanie
odpadów – 1 linia spalania.



SAIPOL (Rouen) Spalarnia – 3 linie spalania
z wielokanałowym przejściem na jeden system
pomiarowy.
COFATECH (Nancy) Spalarnia – 2 linie
spalania z wykorzystaniem różnych paliw.
HAGANIS (Metz) Spalanie odpadów – 2 linie
spalania; sampler DIOXYN - typ AMESA.
SAIDEF (Fribourg, Szwajcaria) Spalarnia –
1 linia.
SNET (Gardanne) Spalarnia – 2 linie
CCIAG (Grenoble) – Spalarnia:
 “La Poterne”: 2 linie wielokanałowe
i z różnymi paliwami + 1 line
 “Athanor”:
3
linie
wielokanałowe
i z różnymi paliwami
VINCI ENVIRONNEMENT (Montereau) –
Spalanie odpadów – 1 linia wielokanałowa oraz
sampler DIOXYN.
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Główne cechy systemu WEX
Wymagania dyrektyw
europejskich (EU Directives)
Obecnie Dyrektywy Europejskie wymagają większej
wydajności kontroli środowiska i raportowania. Wraz
z wprowadzeniem obowiązujących norm i dyrektyw
w dziedzinie monitorowania emisji (LCPD, WID,
EN 14181…), operatorzy instalacji muszą dostarczać
raporty o emisji będące w wysokim stopniu
weryfikowalne i podlegające kontroli.
Z tego powodu, aplikacje zarządzania danymi CEMS
muszą być specjalnie zaprojektowane do tych
zastosowań i powinny zapewniać:







Przejrzystość metod i danych wykorzystanych
w raporcie;
Integralność danych (brak uszkodzeń danych);
Kompletność
(właściwe
przechowywanie
danych oraz zarządzanie nimi oraz innymi
danymi kontekstowymi);
Bezpieczeństwo (ochronę przed utratą lub
uszkodzeniem danych);
Dokumentacja
(właściwe
wykorzystanie
aplikacji przez operatora);

Aplikacje tego typu muszą cechować specyficzne
właściwości takie jak:








Kontrolę dryftu i dokładności AMS (QAL 3);
Automatyczne porównanie z obowiązującymi
wartościami dopuszczalnymi (ELV = Emission
Limit Values);
Automatyczne zarządzanie kalibracjami AMS
oraz procedurami QAL 2;
Funkcja kalibracji AMS i oceny jej ważności;
Wykresy kontrolne (Shewart’a, EWMA,
CUSUM);
Zarządzanie
zdublowanymi
urządzeniami
pomiarowymi AMS.

Zastosowanie
zintegrowanego
systemu
komputerowego zarządzania (CMMS) pomoże
wykonać na czas aktywną obsługę, automatycznie
wygeneruje zlecenia i przechowa ważne informacje
o obsłudze technicznej (istotne dla efektywnego
funkcjonowania).
WEX zawiera kilka programów, które są
zintegrowane w ramach jednej konfiguracji:




WEX-CORE – serwer;
WEX-SAM – akwizycja danych oraz kontrola
nad sprzętem;
WEX-WKS – stacja robocza podłączona do
serwera.

Podstawowy system WEX jest pakietem
zawierającym kilka modułów opcjonalnych:






WEX-SUP – nadzór;
WEX-VAL – moduł walidacji danych;
WEX-REG – przeliczenia wg norm;
WEX-RPT – generowanie znormalizowanych
raportów;
WEX-CMMS – skomputeryzowany system
monitorowania
obsługi
technicznej
(Computerized
Maintenance
Monitoring
System).

Elastyczność systemu WEX pozwala na łączenie
każdego rodzaju architektury, od kompletnej
platformy aż do architektury rozproszonej

W
wyniku
rozwoju
ochrony
środowiska
i egzekwowania przepisów, systemy CEMS są
obecnie uznawane przez właścicieli elektrowni, jako
kluczowy element pracy, który powinien być
zarządzany tak jak każde inne narzędzie ważne dla
produkcji.
W związku z tym staje się kwestią kluczową dla
operatorów, aby mieć wszystkie niezbędne narzędzia
w aplikacji zarządzającej CEM.
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Główne cechy system WEX



Głównym celem systemu WEX jest zapewnienie
zaufania do systemu i danych, które dostarcza.



















Kompatybilność wszystkich składników systemu
oraz wyprowadzanie danych w formacie, który jest
akceptowalny przez operatorów, ustawodawcę
i opinię publiczną
Ergonomiczny interfejs
Szeroki
wybór
narzędzi
do
wyświetlania
i konfiguracji jest intuicyjny i wyposażony w pomoc
kontekstową
Predefiniowane modele konfiguracji dla zastosowań
w przemyśle w celu spełnienia wszystkich możliwych
wymagań użytkownika;
Połączenia w sieci lokalnej oraz połączenia zdalne
Bezpieczny, szybki i stały dostęp do wszystkich
danych systemu
Monitorowanie wszystkich działań. Różne działania
(kalibracja, walidacja, obsługa techniczna…) są
definiowane przez użytkownika, raportowane oraz
przechowywane.
Zgodność z normami wydajności i jakości
Zgodność z EN 14956: QAL 1




QAL 1 (przydatność AMS do realizacji funkcji
system pomiarowego)
Zgodność z EN 14181: QAL 2 & 3
QAL 2 (walidacja i uruchomienie AMS po instalacji)
QAL 3 (wykazanie, że AMS jest pod kontrolą
w czasie pracy i działa w wymaganym przedziale
niepewności)
Zgodność z Dyrektywami Europejskimi (E.U.
Directives)




Dyrektywa dotycząca dużych instalacji spalania paliw
- 2001/80/EC
Dyrektywa dotycząca spalania odpadów 2000/76/EC
Normy ISO - ISO 12039, ISO 10849, ISO 7935
Bezpieczeństwo danych i całego system w celu



spełnienia przyszłych wymagań
Konfigurowanie narzędzi i procedur do zapisywania






kopi rezerwowej, powielanie bazy danych
i komunikacji.
Narzędzia
programowe
dla
łatwego
przeprowadzania aktualizacji
Wychodzi naprzeciw przyszłym wymaganiom
zapewniając długowieczność inwestycji

Rysunek 2: Wyświetlanie danych (wartości surowe i dane skorygowane)
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Zarządzanie techniczne














Interaktywna konfiguracja ustawień systemowych
(analizatory,
kanały
pomiarowe,
profile
użytkowników, linie poboru próbek, …)
Zarządzanie komunikacją pomiędzy systemem
i czujnikami, systemami zewnętrznymi, DCS (OPC,
Modbus…)
Akwizycja danych surowych (programowanie
częstotliwości), dane pierwszego poziomu (first level
data – FLD) oraz średnie krótkoterminowe (short
term averages – STA)
Na każdym kroku zapis danych (surowych,
normalizowanych, korygowanych) (definiowane
przez użytkownika)
Zarządzanie redundancją w celu uniknięcia awarii
analizatorów
Standaryzacja w zakresie temperatury, ciśnienia oraz
zawartości wody w spalinach
Rejestrowanie wszystkich zdarzeń, wyników
kalibracji, zmian konfiguracji, alarmów, awarii,
przekroczeń wartości progowych, …
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Ekran nadzoru – informowanie w czasie
rzeczywistym








Wyświetlanie statusu urządzeń oraz procesu (DCN,
I/O, przekaźniki);
Prezentowanie wieloekranowe z możliwością
animacji może być programowane przez
użytkowników (filmy);
Wyświetlanie alarmów dla danych surowych,
średnich, trendów…
Graficzna prezentacja w czasie rzeczywistym danych
surowych (wyniki pomiarów oraz wewnętrzne,
techniczne parametry urządzeń), średnich oraz
trendów, danych pośrednich, liczników czasu...
Przyciski akcji do ręcznego uruchamiania urządzeń
zdublowanych (redundancja) oraz weryfikacji AMS.

Automatyczne ostrzeganie przez e-mail, fax, SMS,
itd.

Rysunek 4: WEX-SPV

Rysunek 3: Ekran konfiguracji

Wszystkie nazwy, znaki i produkty wymienione w niniejszej publikacji są znakami towarowymi i są własnością ich właścicieli.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia

Na podst.. WEX_Presentation_10-1487_EN.doc

System WEX

7

Ekran stacji roboczej

Kontrola danych i kontrola jakości



Zarządzanie przedziałem ufności dla wszystkich
parametrów



Automatyczna kalibracja zgodna z procedurą QAL3
(EN14181)



Kody jakości dla danych surowych i uśrednionych
(obsługa techniczna, kalibracja, dryft, ostrzeżenie,
defekt, …);




Automatyczna analiza i kontrola wyników kalibracji
Programowanie automatycznej korekty ze względu
na nachylenie i offset
Wykresy kontrolne: CUSUM (NFX06-031-4),
EWMA (NFX06-031-3) oraz Shewart’a (ISO 8258.)
Ekran graficzny do kontroli przebiegu kalibracji





i danych historycznych
Wszystkie informacje, dane oraz komunikaty są
zapisywane w bazie danych (DBMS).

Rysunek 5: Ekran walidacji danych (WEX-VAL)





Wyświetlanie wartości chwilowych z danymi
uśrednionymi;
Zsynchronizowane tabele i wykresy;
Zarządzanie wieloparametrowe, dane wirtualne,
podświetlanie wartości progowych;
Narzędzia
walidacji
do
korekty
danych

Rysunek 6: Wykresy kontrolne (WEX-SPC)

z przechowywaniem
danych
surowych
i walidowanych w tej samej bazie (DBMS).
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Przetwarzanie danych i raportowanie





System WEX™ zawiera
przetwarzania danych:



Średnie, sumy, średnie kroczące, rachunek
wektorowy,
indeksy
statystyczne, wskaźniki
dostępności, liczniki …
Wyświetlanie wyników na ekranie, automatyczne
drukowanie, automatyczne wysyłanie e-maili lub
faksów







silne

narzędzia

do

Automatyczne raporty zgodne z regułami ustalonymi
przez władze lokalne a także zdefiniowane przez
użytkowników
Import danych laboratoryjnych, ręczny lub
automatyczny eksport do standardowych narzędzi.









System WEX™ zawiera wszystkie usługi potrzebne
do zagwarantowania ciągłej pracy systemu
i zapewnienia bezpieczeństwa danych:
Baza danych: kontrola objętości, automatyczne kopie
bezpieczeństwa,
archiwizowanie,
naprawa
i odzyskiwanie, przechowywanie przez okres ponad
10 lat
Szczegółowe
zarządzanie
prawami
dostępu
z wykorzystaniem profili użytkowników
Automatyczne
rejestrowanie
przez
system
wszystkich działań użytkowników
Zabezpieczenie przed awariami zasilania (UPS)
Raportowanie pracy systemu (awarie, status
komunikacji, dostępność systemu i parametrów)
Zdalna diagnostyka i wsparcie, hot-line i bezpieczny
hosting danych.

Rysunek 7: Raport (WEX-RPT)
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Architektura
System WEX™ może zarządzać także architekturą rozproszoną o różnej konfiguracji sprzętowej (serwery, stacje robocze,
nadzór) lub pełną architekturą zintegrowaną z wszystkimi programami zainstalowanymi na tym samym serwerze. Dzięki
elastyczności WEX™, mogą być obsługiwane wszystkie konfiguracje, od prostych do bardzo złożonych.

Rysunek 8: Typowe wykorzystanie systemu WEX
Typowa konfiguracja sprzętowa:




WEX CORE – oprogramowanie serwera z systemem
operacyjnym LINUX lub Windows™ oraz bazą



danych ORACLE™;
Sieć Ethernet dla połączenia z systemami akwizycji



danych;
WEX WKS – oprogramowanie dla komputerów
biurowych z systemem operacyjnym Windows™
i podłączonych do sieci lokalnej Ethernet;



WEX SUP – oprogramowanie
(opcja) dla
komputerów biurowych z systemem operacyjnym
Windows™ i podłączonych do sieci lokalnej
Ethernet;
Router ADSL konieczny do zdalnej obsługi
technicznej wykonywanej przez iséo lub do
podłączenia zdalnych stacji roboczych.

Zalety takiego rozwiązania:


Solidność, duże woluminy pamięci;




Możliwość podłączenia wielu stacji roboczych;
Przeznaczone dla średnich i dużych konfiguracji.
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Statystyczna kontrola procesu
(WEX-QAL3)
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Obsługa techniczna (WEX-CMMS)

Moduł zarządzania statystyczną kontrolą procesu, WEX-

WEX-CMMS jest opcjonalnym modułem systemu WEX
przeznaczonym do zarządzania działaniami obsługi

QAL3, jest przeznaczony do ciągłej oceny jakości sprzętu
pomiarowego. WEX-QAL3 umożliwia zdefiniowanie
statystycznych parametrów kontrolnych dla każdej ‘pary’
“urządzenie pomiarowe / kalibrator” oraz nadzór
i przeliczanie współczynników w czasie kalibracji
wykonywanych przez system akwizycji

technicznej.
Moduł ten umożliwia:

Programowanie prac do wykonania na sprzęcie
pomiarowym, z opisem, jakiego rodzaju prace mają
być wykonane;

Śledzenie użycia części zamiennych;



Śledzenie interwencji w miejscu pomiarów;
Wizualizację zmian wartości kontrolnych zebranych
podczas interwencji.

Rysunek 9: Ekran modułu WEX-QAL3 zarządzanie wykresami kontrolnymi
Automatycznie wykonywane, powtarzające się śledzenie
oraz narzędzia diagnostyczne umożliwiają przewidywanie
lub zaznaczanie dryftów lub anomalii sprzętu
pomiarowego. Zastosowanie tego modułu przyczynia się
także do optymalizacji działań i czasu obsługi
poświęconego urządzeniu pomiarowemu.

Rysunek 10: Planowanie
obsługi technicznej
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