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Automatizare SRM SIBIU III

În luna decembrie a anului trecut, în oraºul Sibiu a fost pusã în funcþiune o nouã
staþie de reglare ºi mãsurare gaze, beneficiarul acestei investiþii fiind SNTGN TRANSGAZ
Mediaº, Regionala Mediaº.
Proiectantul general al acestei investiþii, ce a inclus ºi conducta de racord din Sistemul Naþional de
Transport Gaze, este SCPTGN Mediaº, antreprenorul general este SC Tim Cluj SA, iar furnizorul
staþiei de reglare ºi mãsurare gaze este SC Armax Gaz SA Mediaº.
În cadrul acestui investiþii, firma SYSCOM 18, prin Departamentul Gaze ºi Departamentul Sisteme,
a fost responsabilã cu proiectarea, executarea ºi punerea în funcþiune a sistemului de supervizare al
staþiei. Firma SYSCOM 18 nu este la primul proiect de acest gen, noi având pânã acum experienþa a trei
proiecte similare - SRM Botoºani, SRM Rãdãuþi ºi SRM Huºi - care s-au constituit într-o evoluþie continuã,
Sibiu III fiind sistemul cel mai performant elaborat pânã acum.
Prin acest proiect, SNTGN TRANSGAZ Mediaº a optat pentru execuþia în þarã a unor Staþii de Reglare
ºi Mãsurare Gaze moderne, cu echipare la nivelul standardelor europene.
Arhitectura sistemului de comandã ºi achiziþie date
I. Elemente primare
instrumentaþia de câmp (senzori de presiune ºi temperaturã, presostate, senzori de nivel, efracþie,
atmosferã explozivã etc.)
➧ elemente de execuþie finalã (robinetele de intrare/ieºire din staþie, acþionate electric).

➧

II. Sistemul de comandã ºi achiziþie de date

relee ºi elemente de conectare
bariere de izolare galvanicã
➧ automat programabil, Moeller
➧ PC industrial cu monitor LCD, TFT 15 inch ºi touchscreen integrat
➧ soft dezvoltare CITECT
➧ modem GSM
➧ imprimantã rapoarte.
➧

➧

III. Sistemul de mãsurare
➧
➧
➧

douã linii de mãsurare, echipate cu turbinã Fluxi Dn 400/G 6500/Pn 16
senzori de presiune ºi temperaturã, Fisher Rosemount
calculator de debit FC 2000, Instromet, capabil sã gestioneze douã linii de mãsurare.

IV. Sistemul de supervizare
Sistemul de supervizare, cel mai mare de pânã acum, implementat în cadrul acestui proiect, permite achiziþionarea datelor din toate zonele procesului tehnologic, numãrul
punctelor I/O în acest caz fiind de 150.
Funcþionarea Staþiei de Reglare ºi Mãsurare în ansamblu, dar ºi a sistemului de mãsurare, în particular, este supravegheatã de sistemul de supervizare ce asigurã urmãtoarele funcþii:
➧
➧
➧
➧
➧
➧
➧

închiderea ºi deschiderea robinetelor de intrare/ieºire din staþie
închiderea automatã a alimentãrii cu gaze a centralei termice la apariþia unei atmosfere explozive în spaþiul destinat acesteia
generarea automatã de rapoarte zilnice, decadale ºi lunare; generarea de rapoarte la cerere
supravegherea debitului nominal pe fiecare linie de mãsurare ºi generarea unei alarme pentru situaþiile când debitul atinge valori de 90% din valoarea maximã
monitorizarea punctelor importante din procesul tehnologic ºi generarea de alarme pentru situaþiile când parametrii de exploatare sunt depãºiþi
accesul de la distanþã prin modem GSM
monitorizarea cantitãþii de odorant introdusã în reþeaua de distribuþie gaze.
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Sistemul de supervizare, executat cu tehnologii de ultimã orã, ce a
permis realizarea unei construcþii compacte, cu o mare densitate de
echipamente, ruleazã softul de dezvoltare CITECT, sub care a fost
dezvoltat proiectul SRM Sibiu III de cãtre SYSCOM 18. Sistemul se
distinge prin uºurinþã în utilizare, operatorul având la dispoziþie o
multitudine de ecrane sugestive:

Paginile - MÃSURARE 1, respectiv
SRM SIBIU
MÃSURARE 1
MÃSURARE 2 - pun la dispoziþia utilizatorului
informaþii din sistemul de mãsurare (presiune,
temperaturã, debite, starea sistemului de
mãsurare din linia 1, respectiv linia 2).
O interfaþã graficã pentru urmãrirea parametrilor
➧ Planul general ➧ Efracþie ºi detecþie gaze ➧ Mãsurare 1 ➧ Mãsurare 2
în timp este, de asemenea, disponibilã ºi pentru
➧ Totaluri curente ➧ Totaluri anterioare ➧ Alarme ➧ Mentenanþã ➧ Rapoarte.
aceastã paginã din aplicaþie.
Pagina principalã a aplicaþiei - PLANUL GENERAL - permite
Paginile - TOTALURI CURENTE ºi
vizualizarea principalilor parametrii de funcþionare ai staþiei:
TOTALURI
ANTERIOARE - pun la dispoziþie
➧ presiuni, temperaturi
informaþii
complete
despre volumele de gaz
➧ starea dispozitivelor de siguranþã
tranzacþionate în SRM.
➧ starea robinetelor de intrare/ieºire staþie
Totalurile curente afiºeazã valori pentru ora,
➧ starea centralei termice
➧ starea sistemului de odorizare
ziua ºi luna curentã.
➧ cantitatea de odorant introdusã în sistem
Totalurile anterioare afiºeazã valorile pentru ora, ziua ºi luna anterioarã.
➧

informaþii din sistemul de mãsurare (presiune, temperaturã, debit,
volume cumulate).

SRM SIBIU
TOTALURI CURENTE

SRM SIBIU

TOTALURI ANTERIOARE

SRM SIBIU
PLAN GENERAL

Pagina ALARME permite utilizatorilor vizualizarea alarmelor din procesul tehnologic.
Pagina MENTENANÞA este dedicatã inginerilor de mentenanþã, ea nefiind accesibilã
operatorului.
Aceastã paginã permite diferite reconfigurãri în sistem, modificarea punctelor de alarmare,
activarea/dezactivarea transmisiei de date, starea sistemului de achiziþie de date etc.
SRM SIBIU

MENTENANTA

Un alt set de funcþii disponibile în pagina principalã este comanda
elementelor de execuþie finalã din SRM (robinetele de intrare/ieºire
din staþie, respectiv comanda de oprire a centralei termice).
Ca facilitãþi
de vizualizare ºi
urmãrire
a
parametrilor din
p r o c e s ,
a m i n t i m
interfeþele
grafice în care
se poate urmãri
evoluþia diferiþilor
parametri în
timp. Intervalul
de timp pentru
care se face
vizualizarea
poate fi selectat de cãtre operator. Aceste grafice pot fi tipãrite la
imprimantã.
O altã paginã disponibilã utilizatorului - EFRACÞIE ªI
DETECÞIE GAZE - monitorizeazã în mod continuu concentraþiile
de metan în hala instalaþiilor tehnologice ºi în centrala termicã.
De asemenea se monitorizeazã în mod continuu accesul în
perimetrul instalaþiilor tehnologice.
SRM SIBIU
EFRACTIE SI DETECTIE GAZE

SRM SIBIU

ALARME

Pagina RAPOARTE permite utilizatorului tipãrirea de rapoarte la
cerere. Sistemul de supervizare genereazã zilnic, în mod automat, raportul
de lucru. În plus, aceste rapoarte sunt stocate pe hard disc ca fiºiere în
format Excel, ele putând fi ulterior accesate sau tipãrite la cerere de cãtre
utilizator. Utilizatorul are la dispoziþie, de asemenea, posibilitatea tipãririi
de rapoarte decadale ºi de tip snapshot (rapoarte cu valori instantanee).
Accesarea fiºierelor sub format Excel este limitatã la nivelul inginerului de
mentenanþã, operatorului nefiindu-i disponibilã aceastã opþiune.
Principalele caracteristici ale staþiei:

SRM SIBIU

RAPOARTE

clasa de presiune - 40 bar
presiune de intrare - 4...30 bar
➧ presiune de ieºire - 1...1,2 bar
➧ gama de debite - 2.000... 30.000 Nmc/h
➧ numãrul liniilor de filtrare separare - 2
➧ numãrul liniilor de reglare - 2
➧ numãrul liniilor de mãsurare - 2.
➧
➧

Din punct de vedere tehnologic, topologia staþiei este în conformitate cu standardele actuale în
domeniu ºi include:
➧

sistemul de filtrare (Fig. 1) ➧ schimbãtoarele de cãldurã (Fig. 2)
➧ sistemul de mãsurare (Fig. 4)
➧ sistemul de odorizare (Fig. 5).

Fig. 1

➧

sistemul de reglare (Fig. 3)
Fig. 5

Fig. 2
Fig. 4

Fig. 3

Marcel BUZOIANU
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ELEKTRO-AUTOMATIK
Ofertã completã
pentru Surse de Alimentare

➧

putere de ieºire: 15W

2400W

➧

tensiune de ieºire: 5V, 12V, 15V, 24V, 48V

➧

protecþie la suprasarcinã

➧

protecþie la supratensiune

➧

corecþia factorului de putere (nu pentru toate modelele).

Sursele de alimentare (unitãþi sau sisteme) produse de firma Elektro-Automatik
au permanent reputaþia unei înalte calitãþi. Un riguros sistem al calitãþii, în conformitate
cu ISO9001, asigurã fiabilitate tehnicã ºi o ratã extrem de scazutã de produse respinse.
Produsele industriale sunt testate final în sarcinã, timp de 24 ore.
Principalele grupe de produse oferite de Elektro-Automatik sunt:
➧

surse de alimentare pentru laboratoare

 surse de alimentare industriale
➧ surse de alimentare pentru telecomunicaþii
➧ surse de alimentare pentru aplicaþii de transport.
➧

Urmeazã o scurtã prezentare a câtorva serii de surse de alimentare:
Surse de laborator seria PS 7000A
➧

putere de ieºire: 80W-640W

tensiune de ieºire: 0... 16V, 0 32V, 0 65V, 0 150V
➧  reglare brutã ºi finã, atât pentru tensiune, cât ºi pentru curent
➧  indicare analogicã (sau digitalã) pentru tensiune ºi curent
➧  posibilitate de programare externã a ieºirii

EA-SPI Serie

➧

➧

posibilitate de conectare în serie sau paralel.

Surse industriale cu montare pe ºinã DIN
putere de ieºire: 6W 120W
➧ tensiune de ieºire: 12V, 24V
➧ protecþie la suprasarcinã
➧ protecþie la scurtcircuit
➧

6 - 120W DIN-Rail
EA-PS 7032-20 A

Surse de laborator seria PS 2000
variante cu ieºire simplã sau dublã
➧ putere de ieºire: 80W, 160W / 2x80W
➧ tensiune de ieºire: 0...16V, 0 32V / 2x 0 16V, 2x 0 32V
➧ reglare atât pentru tensiune, cât ºi pentru curent
➧ indicare digitalã pentru tensiune ºi curent
➧ pentru varianta dublã existã posibilitatea de conectare în serie sau paralel cu un comutator de pe
panoul frontal.

George BARBÃLATÃ

➧

EA-PS 2332-025

Sistem de termografie
ºi spectroscopie
pentru cuptorul rotativ
ºi rãcitorul grãtar
din fabricile de ciment

La sfârºitul lunii noiembrie a anului trecut a fost finalizatã (în
numai 3 zile de lucru) punerea în funcþiune a unui sistem performant
de monitorizare video ºi termografie pentru cuptorul rotativ al fabricii
de ciment de la FIENI (SC CARPATCEMENT HOLDING SA).

Surse de
laborator
programabile
seria
PS 3600A
putere de
ieºire: 110W
➧ tensiune de
ieºire: 0... 18V,
0 36V, 0 72V
➧ protecþie la
supracurent
➧ protecþie la
EA-PS 3645 A
supraputere
➧ comunicaþie serialã RS232/RS485
➧ memorie EEPROM
➧ afiºare pe cristale lichide LCD
➧ posibilitate de conectare în paralel.
➧

Surse industriale în comutaþie

➧

variante cu ieºire simplã, dublã, triplã sau cvadruplã
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În câmp, în apropierea ansamblului format din senzor,
Sistemul este produs de firma ORFEUS Combustion Engineering GmbH, una dintre firmele
componente ale grupului DURAG - Germania, pentru ale cãrei produse SC SYSCOM 18 SRL este carcasã ºi sistemul automat de retragere, se aflã panoul
electric care conþine echipamentele destinate alimentãrii
unic distribuitor pe piaþa româneascã.
cu energie electricã ºi monitorizãrii întregului sistem. Pe
uºa panoului se aflã lãmpi de semnalizare pentru starea
sistemului, butoane pentru comanda manualã de
retragere sau introducere a lancei din/în cuptor, toate cu
etichete în limba românã. În tablou se aflã, de
asemenea, convertorul cablu coaxial/fibrã opticã ºi cel
Flush air and cooling water
Ethernet/fibrã opticã: cele 2 convertoare creeazã
for the measuring lance
condiþiile ca legãtura cu PC-ul din camera de control sã
se facã prin fibra opticã, atât pentru imaginea preluatã
din cuptor de camera video, cât ºi pentru comanda
camerei video de la punctul de control. Transmisia prin
Spectroscopy-and
fibrã opticã asigurã imunitatea semnalelor la zgomotele
Video signal from the
electromagnetice produse de acþionãrile de putere ºi
measuring lance
protecþia echipamentelor faþã de problemele cauzate de
eventuale împãmântãri deficitare (atât zgomotele create
de acþionãrile de putere, cât ºi împãmântãrile deficitare
pot apãrea relativ frecvent într-o unitate industrialã).
În camera de control sunt instalate: un calculator
Field cabinet
compatibil IBM, în carcasã industrialã de 19", cu adaptoare
fibrã opticã - Ethernet ºi fibrã opticã - cablu coaxial, cu
monitor LCD de 19", care ruleazã, sub Linux, programul
de aplicaþie; acest program, cu o interfaþã graficã cu
Video
monitor
etichete în limba românã, permite redarea pe monitorul
System
calculatorului a imaginii live din interiorul cuptorului, dar
Process
processor
controlling
ºi transformarea imaginii preluate din cuptor într-o hartã
technology
termograficã, furnizând operatorului informaþiile necesare
asupra temperaturii în diferitele puncte de interes.
Fig. 2 - Schema de principiu a Sistemului ORFEUS de termografie ºi spectroscopie pentru cuptorul rotativ
Operatorul are posibilitatea de a stabili 5 zone în câmpul
al fabricii de ciment
vizual, de orice formã ºi dimensiuni (arii de interes), pentru
Sistemul de monitorizare are la bazã un senzor de termografie ºi spectroscopie cu rãcire combinatã, cu care programul de aplicaþie furnizeazã temperatura
aer ºi apã, care include un boroscop, o camerã video color cu senzor CCD de 1/2 ºi dispozitive cu maximã, minimã, medie, realizeazã graficul de variaþie,
fibrã opticã. Boroscopul, cu o lungime de cca 850 mm ºi un diametru de cca 14 mm, are capãtul face arhivare. În plus, operatorul are posibilitatea de a
închis cu o lentilã de safir ºi are un unghi optic de cca 90. La celãlalt capãt existã o piesã de poziþiona 2 linii de orice formã (linii de interes) în câmpul
focalizare ºi adaptare cu camerã video (boroscopul serveºte ca obiectiv pentru camera video). vizual, programul de aplicaþie realizând monitorizarea ºi
Boroscopul adãposteºte, de asemenea, douã fibre optice: una vizeazã patul de clinker ºi cealaltã arhivarea temperaturii în fiecare punct al celor douã linii;
vizeazã flacãra.
operatorul are posibilitatea de a vedea distribuþia
temperaturii de-a lungul oricãrei linii de interes la un
Acest senzor este protejat de o carcasã cu rãcire combinatã cu aer ºi apã.
Aerul destinat rãcirii, dupã ce îºi parcurge traseul prin circuitul de rãcire din carcasã, este condus moment dat. De asemenea, are posibilitatea de a memora
cãtre o duzã care asigurã orientarea sa, astfel încât sã curãþe continuu lentila de la capãtul orice imagine termograficã sau live pe care o doreºte.
boroscopului ºi sã împiedice depunerea prafului pe aceasta. Existã, de asemenea, un echipament Aplicaþia dã posibilitatea modificãrii, din camera de
de filtrare ºi uscare a aerului, pentru reþinerea impuritãþilor (mai ales a urmelor de ulei) ºi a umezelii. comandã, a timpului de expunere al camerei video, pentru
a putea obþine imaginea doritã în condiþiile date de
Apa de rãcire trebuie sã fie apã industrialã, dedurizatã, pentru a nu se forma depuneri de calciu
procesul de ardere din cuptor.
pe circuitul de rãcire. Deoarece la Fieni nu era asiguratã aceastã condiþie, la cererea clientului,
În camera de control mai este instalat un monitor identic
firma ORFEUS a livrat pentru acest proiect un sistem de rãcire cu apã în circuit închis, prevãzut cu
cu
cel
de mai sus, pe care este redatã în fiecare moment
chiller ºi cu automatizare localã; acest sistem de rãcire în circuit închis asigurã condiþiile de dedurizare
imaginea live din cuptor, indiferent de prelucrãrile realizate
necesare unei funcþionãri de lungã duratã a instalaþiei, fãrã depuneri de calcar.
pe calculator de cãtre operator.
Pentru situaþii de eventual defect apãrut în sistemul de rãcire a carcasei, existã un sistem automat
de retragere a acesteia, care intrã în funcþiune ori de câte ori debitul de aer sau de apã de rãcire
Fig. 4
este insuficient, dacã temperatura apei de rãcire a depãºit o anumitã valoare sau dacã a cãzut
tensiunea de alimentare. Sistemul automat de retragere este cu acþionare pneumaticã ºi este
prevãzut cu un rezervor de aer de siguranþã, care asigurã retragerea carcasei chiar dacã debitul
de aer de rãcire a scãzut la zero.
Fig. 3 - Ansamblul
Senzor - Carcasã Sistem de retragere,
instalalat
la cuptorul rotativ al
SC CARPATCEMENT
HOLDING SA Filiala Fieni

Fig. 3

Fig. 4 - Harta termograficã ºi imaginea live în camera de comandã
la SC CARPATCEMENT HOLDING SA - Filiala Fieni

Sistemul astfel instalat scuteºte personalul de
supraveghere de operaþia periculoasã impusã de
urmãrirea procesului de ardere prin vizionare directã. În
plus, furnizeazã informaþiile de temperaturã necesare
pentru controlul arderii în vederea obþinerii unui produs
de calitate în condiþiile unui consum minim de combustibil.
În primul trimestru al anului 2005, SC CARPATCEMENT
HOLDING SA - Filiala Fieni, va extinde sistemul ºi pentru
rãcitorul grãtar: vor fi instalate un ansamblu Senzor -

SYSCOM 18
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Carcasã - Sistem de retragere ºi un panou electric,
identice cu cele de mai sus, pentru rãcitorul grãtar.
Sistemul de rãcire cu apã în circuit închis a fost gândit de
la început pentru a asigura furnizarea apei de rãcire ºi
pentru al doilea ansamblu Senzor - Carcasã - Sistem de
rãcire. Imaginea video, preluatã de la noul panou electric,
corespunzãtoare rãcitorului grãtar, va fi adusã la calculatorul
existent deja ºi care ruleazã programul de aplicaþie.
Operatorul va avea posibilitatea de a obþine, pe acelaºi
calculator, informaþii de temperaturã, fie de la cuptorul
rotativ, fie de la rãcitorul grãtar. În plus, va mai exista un
monitor în camera de comandã, pentru urmãrirea
continuã a imaginii live din rãcitorul grãtar. În felul acesta,
cu cheltuieli relativ reduse, SC CARPATCEMENT
HOLDING SA - Filiala Fieni va dispune de un sistem
pentru obþinerea imaginii live ºi a termografiei ºi pentru
rãcitorul grãtar.
Sistemul pentru obþinerea imaginii live ºi a termografiei,
prezentat mai sus, se poate completa cu un modul de
spectrografie. Pentru aceasta, din punct de vedere
hardware, sistemul se completeazã cu un PC compact în
panoul electric, PC care dispune de 2 plãci de
spectrometru; aceste plãci primesc semnalele
recepþionate de cele 2 fibre optice care se gãsesc în
boroscop, una care vizeazã patul de clinker ºi cealaltã
care vizeazã flacãra; PC-ul din panoul electric face o
prelucrare spectralã primarã a semnalelor primite pe cele
2 cãi ºi le transmite, prin fibrã opticã, spre calculatorul
din camera de comandã. La programul de aplicaþie pe
care îl ruleazã acesta, se mai adaugã un modul de
prelucrare. Astfel, pe baza spectroscopiei de emisie,
prelucrãrile din PC-ul instalat în panoul electric ºi cele
din calculatorul principal aflat în camera de comandã
conduc la obþinerea de informaþii absolute asupra
temperaturii celor 2 zone vizate. În plus, se poate obþine
prognoza conþinutului de CaO în clinker sau, alternativ,
NOx, rezultate din procesul de ardere a combustibilului
ºi, utilizând aceste informaþii, operatorul poate lua deciziile
necesare pentru optimizarea procesului din cuptorul
rotativ.

Suprafaþã filtrantã: 24 mp.
Nivel de zgomot în funcþionare: sub 75 dB.
➧ Temperatura de lucru admisã este 20
+80 C.
➧ Suprapresiunea admisibilã: 500 mmH O.
➧ Consum de aer: 4.5 Nmc/h la 6 bar.
➧
➧

Suprafeþele filtrante sunt realizate dintr-un þesãturã
polimericã cu rezistenþã ridicatã. Montarea se face
uºor întrucât producãtorul livreazã la cerere ºi un guler
special, care se sudeazã pe siloz de care apoi filtrul
se fixeazã demontabil ºi etanº. Corpul este rezistent
la coroziune ºi la umiditatea atmosfericã, fiind realizat
din oþel inox.
Controlul stãrii suprafeþelor de retenþie se face prin
mãsurarea presiunii diferenþiale, care este indicatã
local cu un indicator cu tub U ºi cu un presostat
electronic (cu histerezis ºi valori de comutare reglabile
în domeniul 30 500 mmH O) ºi transmisã la sistemul
propriu de curãþare. Curãþarea suprafeþelor de
retenþie a sacilor se realizeazã cu un jet de aer printr-un
sistem automat (programabil) încorporat în ansamblu
ºi echipat cu un grup de electroventile. Opþional,
electroventilele sunt prevãzute cu control al
temperaturii bobinelor, pentru timpul iernii. Valoarea
presiunii diferenþiale poate fi furnizatã în semnal de
curent unificat ºi inclusã într-un sistem de monitorizare
centralizat, de tip SCADA, (vezi CITECT®) prin care
se poate urmãri colmatarea elementelor filtrante sau
deteriorarea lor.
Acelaºi model de filtru se poate utiliza ºi pentru
evacuarea dintr-o incintã închisã oarecare a
pulberilor în suspensie, situaþie în care la filtru se
ataºeazã un ventilator ºi un colector de praf, pe care
producãtorul le livreazã la cerere.
Acest echipament nu se admite pentru utilizarea
în medii cu potenþial pericol de explozie.
Întrucât în funcþionare se produce sarcinã
electrostaticã, toate pãrþile metalice se vor lega la
pãmânt.
Acest echipament se recomandã pentru
urmãtoarele produse:
Sorin GHEONEA ➧ pulberi metalice feroase ➧ pulberi neferoase uºoare ➧ diferiþi
compuºi sodici ➧ diferiþi compuºi potasici ➧ uree ➧ aditivi
chimici ➧ particule de polimeri ➧ pigmenþi ➧ cãrbune ➧ calcar
➧ argilã ➧ nisip fin ➧ praf de marmurã ➧ ciment ➧bentonitã
➧negru de fum ➧cacao ➧ cafea ➧lapte praf ➧amidon ➧fãinã de
grâu ➧fãinã de soia ➧ mãlai ➧ floarea soarelui ➧ cereale
➧ diferite spãrturi alimentare.
Operaþiunile de întreþinere sunt simple - elementele
filtrante se pot curãþa periodic sau se înlocuiesc în caz
de uzurã.
Facilitãþile prezentate mai sus fac ca filtrul SILOTOP
sã fie eficient ºi sigur în funcþionare, la un preþ atractiv.

Filtre cu saci
SILOTOP

Filtrele la
care ne vom
referi se iau în
considerare ca
dispozitive de
retenþie,
în
special în cazul
produselor
granulare
relativ uscate,
cu densitate
relativ redusã
sau conþinând
componente cu
densitatea
redusã
ºi
granulaþie în
g a m a
micrometricã.
Grupul de
firme WAM, din
Italia, produce
o gamã largã
de filtre cu saci. Aceste filtre se aleg în funcþie de
caracteristicile fizice ale produsului, printre care granulaþia,
capacitatea higroscopicã ºi densitatea acestuia.

Romulus TRIPA

Contoarele cu ultrasunete
Prezentare
Contoarele
cu
ultrasunete sunt mijloace
de mãsurare ale cãror
principii de funcþionare
se bazeazã pe diferenþa
de timp dintre douã
pulsuri ultrasonice
transmise între unul
sau mai multe perechi
de
senzori,
în
condiþiile în care se
considerã secþiunea
de
curgere
cunoscutã, în locul în
care
se
face
mãsurãtoarea (Fig. US1).

Fig. US1
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Principiul de mãsurare
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Traductoarele emit ultrasunete în douã faze:

influenþele aduse de vârtejuri ºi alte profile de curgere, rezultând o

compensare a efectelor instalaþiei la un înalt nivel.
În prima fazã, semnalul este emis în direcþia de curgere a fluidului, calculându-se timpul de
Mãsurarea fiscalã
tranzit între emiþãtor ºi receptor
➧ În faza a doua, semnalul este emis în direcþia opusã curgerii, calculându-se timpul de tranzit
Pentru mãsurarea fiscalã a gazelor, SYSCOM 18 oferã de la
între emiþãtor ºi receptor.
Instromet - Belgia douã tipuri de contoare US: Q. Sonic ºi TwinSonic.
➧

Mãsurare bidirecþionalã
Repetabilitate ridicatã
➧ Mãsurare precisã a debitului pulsatoriu
➧ Fãrã cãdere de presiuni
➧ Domeniul de mãsurã foarte larg
➧ Insensibil la variaþii mari de presiune
➧ Nu are pãrþi în miºcare
➧ Dimensiuni scurte pentru tronsoanele amonte ºi aval
➧ Schimbarea traductorilor fãrã recalibrare, opþional sub presiune
➧ Fãrã obstrucþii în conductã.
➧
➧

Costs (US$ * 1000) . >

De ce se recomandã folosirea contoarelor US?
Contoarele cu ultrasunete ºi-au câºtigat renumele pe piaþa gazierã datoritã
caracteristicilor superioare, pe care le au în comparaþie cu sistemele de mãsurare
convenþionale, cum ar fi: diafragma, venturi, turbinele, vortex sau contoarele cu pistoane
rotative - fãrã pãrþi în miºcare, o mare rangeabilitate ºi precizie ridicatã pentru aplicaþiile
cu tranzacþionare fiscalã.
Folosirea contoarelor Fig. US7
ultrasonice are un impact
#
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offshore, unde spaþiul
Pressure loss (mBar (10 2 Pa)) - >
conteazã ºi mai mult,
mãsurarea US este rãspunsul adecvat pentru reducerea costurilor investiþiei în combinaþie
cu reliabilitatea ºi costul foarte scãzut al mentenanþei.
Datoritã lipsei cãderii de presiune de-a lungul dispozitivului de mãsurare, o
recomprimare nu este necesarã, iar economisirea costurilor operaþionale poate atinge
valoarea de 100.000$ pe an/contor. În acelaºi timp, datoritã lipsei frecãrilor costurile de
întreþinere sunt foarte scãzute (Fig. US7).
În plus, controlul ºi diagnosticarea sunt posibile prin Internet. Faptul cã toate informaþiile relevante
sunt accesibile în format digital permite, astfel, o diagnosticare tehnicã sofisticatã. Aceste
diagnosticãri pot fi accesate on-line ºi pot fi folosite pentru generarea de hãrþi de control. În acest
fel orice perturbare în performanþe poate fi detectatã în stadiu incipient ºi remediatã.

ContoareleUS
Instromet sunt disponibile în
mai multe versiuni:

Fig. US3
!*

!)
#)

#*

contor cu o singurã cale,
pânã la contoare cu 6 cãi
cu redundanþã 100%
➧ de la 4 pânã la 64
➧ de la ANSI150 pânã la
ANSI2500.
➧

"*

")

FRONT VIEW

Pentru
majoritatea
aplicaþiilor fiscale, precizia
cerutã este < 0,5% din
valoarea mãsuratã. Pentru
atingerea acestei valori
Q.Sonic se compune din 5
cãi ultrasonice, douã cu
dublã reflecþie ºi trei cãi
simple. Cele douã cãi cu dublã
reflecþie sunt orientate atât în
sens orar, cât ºi antiorar,
fãcând
posibilã
atât
mãsurarea debitului, cât
influenþele vârtejurilor (Fig. US3).
Precizia obþinutã de
Q.Sonic este în mod
obiºnuit mai bunã decât
0,5% din valoarea mãsuratã,
asta în condiþiile descrise
mai sus, ºi la o vitezã a
gazului de pânã la 30 m/s (Fig. US2).
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Fig. US2
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Luând în calcul aceste considerente ºi cunoscându-se viteza de propagare a sunetului
în diferite medii fluide, se poate determina viteza medie axialã.
Contorul cu ultrasunete îºi are principalul avantaj din faptul cã un impuls ultrasonic
parcurge mai repede distanþa dintre senzori în sensul de curgere al fluidului, în timp ce
timpul de traversare al impulsului este mai lung dacã el înfruntã sensul de curgere al
gazului. Cu cât diferenþa dintre aceºti timpi ai celor douã pulsuri ultrasonice este mai
mare, cu atât mai mult fluid este vehiculat.
Utilizarea tehnologiei sofisticate, de înaltã performanþã, permite detectarea celor mai
mici diferenþe de timp, ajungând, astfel, la atingerea unei rezoluþii de 1 mm/s. Deoarece
ultrasonicele nu se bazeazã pe energia kineticã a gazului, se permite detectarea unor
debite foarte mici. Aceasta se observã în rangeabilitatea ridicatã (tipic > 50:1) ºi cãderea
de presiune insignifiantã.
Un contor cu ultrasunete, având multiple traductoare încorporate, este capabil de a
determina cu exactitate distorsiunile apãrute în profilul vitezei (incluzând vârtejurile); de
aceea restricþiile privind instalarea sunt limitate. Preþul unui astfel de contor, însã, este
destul de ridicat datoritã multiplelor traductoare ºi sistemelor electronice complexe, utilizate
pentru determinarea vitezei axiale medii a fluidului.
Contorul cu ultrasunete cu mai multe cãi (multipath) utilizeazã mai multe traductoare
poziþionate în unghi faþã de axa longitudinalã a conductei, iar fiecare traductor funcþioneazã
în pereche cu un altul alternativ - o datã ca emiþãtor, respectiv receptor.
Precizia pentru contorul cu mai mulþi traductori este cel puþin egalã cu cele mai bune
precizii ale celorlalte tipuri de contoare; contorul cu un singur traductor este mult mai
sensibil la neregularitãþile profilului curgerii, acestea ducând la o precizie de mãsurare
mai puþin performantã.
Principiul ultrasonic se poate folosi pentru toate mãrimile de conductã. Curgerea
bidirecþionatã poate fi mãsuratã fãrã pãrþi electronice, mecanice sau configuraþii de
conducte suplimentare, precizia de mãsurare fiind aceeaºi pentru ambele direcþii.
Aceste contoare sunt disponibile pentru domenii mari de presiune ºi de temperaturã.
Caracteristici generale ale contoarelor US Instromet:

1nd Q. Sonic 09.97
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Conceptul TwinSonic se integreazã perfect cu ultimele cerinþe de
siguranþã ºi mentenanþã. Practic, este compus din douã contoare
ultrasonice în interiorul aceluiaºi corp: Q.Sonic ºi CheckSonic. Astfel,
TwinSonic oferã redundanþã completã. La funcþionarea normalã, Q.Sonic
lucreazã cu 3 sau 5 cãi, în funcþie de cerinþe, iar în cazul unei defecþiuni
(ce poate fi cauzatã de fluxul de gaz, mãsurarea temperaturii, presiunii
etc.) întregul sistem de mãsurare este preluat de CheckSonic, care este
tot un contor cu US, dar cu o singurã cale.
Caracteristici tehnice standard Q.Sonic/TwinSonic:
➧ diametrul nominal: DN100 ÷ DN1600
➧ domeniul de presiuni: 5 ÷ 15; 15 ÷ 100 bar, opþional 450 bar
0
0
➧ domeniul temperaturilor: -20 ÷ +60 C
➧ repetabilitate: <5 mm/s
➧ precizie: < ± 0,07% (cu 3 cãi); < ± 0,05% (cu 5 cãi)
➧ rangeabilitate: minim 50:1
➧ putere consumatã: 7W, 24 vcc, 230Vca
➧ viteza gazului: ± 30 m/s

Ca o ultimã noutate,
dorim sã vã informãm cã
o nouã generaþie de
contoare ultrasonice a fost
introdusã pe piaþã de cãtre
Instromet. Contorul
Q.Sonic-3 Compact are o
Un alt motiv pentru afirmarea superioritãþii contoarelor ultrasonice îl reprezintã reþeaua construcþie
foarte
compactã
datoritã
plasãrii
unicã ºi foarte compactã a cãilor de transmisie a pulsurilor ultrasonice. Acest fapt asigurã
cã întreaga secþiune a conductei este analizatã, nu doar pentru viteza axialã, cât ºi pentru traductoarelor ultrasonice

Fig. US4
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în poziþie perpendicularã faþã de corpul contorului, diferit faþã de cele aparatului este foarte uºoarã deoarece se face prin intermediul unui singur buton.
convenþionale unde senzorii aveau un anumit unghi de inserþie Fig. US4).
Construcþia acestui aparat s-a facut în conformitate cu standardele de protecþie IP65 ºi
Q.Sonic-3 C este Fig. US5
IP67; astfel, Gasman face parte din noua generaþie a aparatelor de monitorizare a gazelor.
disponibil pentru dimensiuni
de la 4 ÷ 36 ºi poate fi folosit
pentru mãsurãri fiscale.
Traductorii sunt montaþi în
partea superioarã a contorului,
fãcând-l potrivit pentru
mãsurarea gazelor umede. ªi
aici se pãstreazã opþiunea
schimbãrii sub presiune a
traductorilor (Fig. US5).

Frecvenþa ultrasonicã
a fost crescutã la 200 kHz,
ceea ce face contorul mai
puþin
sensibil
la Reflecþia simplã ºi dublã a undelor ultrasonice
zgomotele regulatoarelor asigurã o performanþã echivalentã cu cea a
10 contoare US convenþionale
de presiune.
Caracteristici tehnice Q.Sonic-3(4) C:
➧ diametrul nominal: DN100 ÷ DN900
➧ domeniul de presiuni: ANSI 150/300/600/900
0

➧ domeniul temperaturilor: -25 ÷ +80 C
➧ precizie: < ± 0,03%
➧ rangeabilitate: minim 50:1
➧ putere consumatã: 10W, 24Vcc, 230Vca.
Mãsurarea tehnologicã
Pentru mãsurarea tehnologicã, SYSCOM 18 oferã urmãtoarele
contoare US cu o singurã cale: CheckSonic, P.Sonic, FlareSonic,
GasSonic.
Configuraþia de bazã pentru aceste contoare constã într-o singurã
pereche de traductoare (cu sau fãrã posibilitate de extragere sub
presiune) cu electronica aferentã mãsurãrii. Domeniul de presiuni poate
ajunge la ANSI600. Sunt folosite în aplicaþii unde precizia de mãsurare
poate fi ºi de 2% (Fig. US6).
Fig. US6
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Configuraþie CheckSonic

Caracteristici tehnice standard:

Simplu
➧ Operare cu ajutorul unui singur buton
➧ Afiºaj LCD uºor de citit
➧ Indicare clarã a stãrii de operare
➧ Avertizare asupra calibrãrii cu 30 de zile înainte.

Robust
➧ Carcasã durã din policarbonat
➧ Rezistenþã mare la impact
➧ Conformitate IP65 ºi IP67.

Sigur
➧ Alarmã sonorã de 95dB
➧ Alarmã vizualã roºie/albastrã
➧ Alarmã prin vibrare
➧ 2 nivele de alarmare instantanee
➧ Alarme calculate pentru timpul de lucru într-un
mediu toxic.

Flexibil
➧ Senzori modulaþi care pot fi schimbaþi între ei
➧ Sunt disponibili senzori pentru gaze inflamabile
ºi pentru oxigen
➧ Versiune reîncãrcabilã pentru toate tipurile de gaze
➧ Versiuni cu celule uscate pentru gaze toxice
ºi oxigen
➧ Salvarea datelor ºi a evenimentelor.

Specificaþii tehnice

diametrul nominal: DN100 ÷ DN1600
➧ domeniul de presiuni:
➧

Greutate

130 g pentru gaze inflamabile
100 g pentru oxigen
90 g pentru gaze toxice
Dimensiuni 90x48x24 mm
Gaze ºi domenii de mãsurare:

FlareSonic 0 ÷ 2 bar
➧ P.Sonic 0 ÷ 16 bar
➧ CheckSonic-S 15 ÷ 450 bar
➧ CheckSonic-H, GasSonic 15 ÷ 100 bar
➧

domeniul temperaturilor: -200 ÷ +600C
➧ repetabilitate: < 5 mm/s
➧ precizie: < ± 2%
➧ putere consumatã: 7W, 24 vcc, 230Vca
➧ viteza gazului: ± 30 m/s.
➧

În numãrul urmãtor vom vorbi despre contoarele cu pistoane
rotative.
Remus BENÞAN

Gasman
Aparat portabil pentru monitorizarea
oxigenului ºi a gazelor toxice sau inflamabile

Aparatul portabil Gasman a fost realizat pentru îndeplinirea
cererilor de monitorizare în mediile industriale nocive, fiind un aparat
mic, uºor ºi foarte simplu în operare. Prin nivelele sale de alarmare,
poate fi utilizat în medii unde pot apãrea gaze periculoase.
Aparatul conþine senzori inteligenþi, modulaþi, care pot fi
schimbaþi între ei pentru a putea mãsura diferite gaze. Operarea
SYSCOM 18 SRL n BUCUREªTI - 12 n CALEA PLEVNEI 139B n SECTOR 6 n TEL: 310 26 78; 310 26 79 n TEL / FAX: 222 91 76; 222 91 79 n E-mail: syscom@syscom.ro

Pagina 8

➧

➧

➧

➧

Syscom - info

Nr. 113 - Ianuarie 2005

La cerere, sunt disponibile ºi alte domenii de mãsurare ºi nivele de
alarmare. Fiecare unitate poate avea setate douã nivele de alarmare
instantanee. Unitãþile toxice au ºi alarme calculate pe perioada lucrului
într-o zonã periculoasã.
Calibrarea gazelor periculoase este disponibilã pentru metan, propan,
butan, pentan, hidrogen ºi etilenã ca etaloane.
Timpul de rãspuns pentru gaze inflamabile ºi toxice este de 20 sec., iar
pentru oxigen de 10 sec.
Aparatul poate da alarme vizibile în douã culori (roºu/albastru), alarme
auditive de 95 db ºi alarme prin vibrare internã.

Afiºajul este LCD luminat, unde se prezintã concentraþia gazului ca ºi
simboluri grafice pentru baterie ºi modul de afiºare. Indicã faptul cã este
necesarã o calibrare cu 30 de zile înainte sau este necesar service.

➧

➧ Înregistrarea

datelor se poate face pe o perioadã de 900 de ore la interval
de un minut. Aparatul are o capacitate de a înregistra evenimente, cum
ar fi pornirea ºi oprirea aparatului, starea bateriilor, alarme activate, de
5000 de astfel de evenimente.

➧

➧
➧

Aparatul utilizeazã baterii reîncãrcabile sau celule de litiu cu o duratã
de viaþã de pânã la 2 ani.
Prelevarea de probe se poate face opþional, cu un aspirator manual.
Aparatul se poate utiliza la o umiditate relativã de 0-99% ºi un domeniu
de temperaturi de la 20C la +55C.

Instrumentul conþine ºi o interfaþã serialã RS232 pentru conectarea la PC.
Gasman se poate autocalibra folosind Crowcon Autocalibrator II împreunã
cu un soft de PC.

➧

Daniel MAREª

NOU

Senzori de proximitate ºi la

SYSCOM ELCO

Magazin de prezentare si desfacere

Str. Maica Domnului Nr. 45 S2 Bucuresti
Începând cu luna ianuarie a acestui an, produsele firmei germane
PEPPERL+FUCHS pot fi achiziþionate ºi de la magazinul de prezentare
ºi desfacere ELCO IMPEX SYSCOM. Astfel, încercând sã rãspundem cât
mai multor aplicaþii, gama de produse prezentate este destul de variatã,
incluzând senzori inductivi, capacitivi, fotoelectrici, cu ultrasunete ºi de
miºcare cu radar sau IR. Dintre acestea vã prezentãm câteva modele:
➧
senzor inductiv NBB1,5-8GM50-E2 carcasã cilindricã M8, distanþa
max. de sesizare 1,5mm, 10..30VDC, ieºire PNP  NO, cablu 2m.
➧

➧

➧

➧

➧

➧

➧

➧

➧

➧

senzor inductiv NBN8-12GM50-E2 carcasã cilindricã M12, distanþa
max. de sesizare 8mm, 10..30VDC, ieºire PNP  NO, cablu 2m.
senzor inductiv NJ40+U1+E2 carcasã rectangularã 40x40x118mm,
distanþa max de sesizare 40mm, 10..30VDC, ieºire PNP  NO,
conectare prin camerã de conexiuni.
senzor capacitiv CJ 10-30GK-E2... carcasã cilindricã M30, distanþa
max. de sesizare 10mm, reglarea sensibilitãþii prin potenþiometru,
10... 30VDC, ieºire PNP  NO, cablu 2m.
senzor fotoelectric ML7-55/59/103/115 carcasã rectangularã
31x23x11mm, retroreflexiv (cu reflector), distanþa max. de sesizare
2000mm, 10..30VDC, ieºire PNP, setare prin funcþie teach, cablu 2m.
senzor fotoelectric CP18D4DPL2 carcasã cilindricã filetatã M18, difuz,
distanþa max de sesizare 400mm, 10... 30VDC, ieºire PNP, cablu 2m.
senzor fotoelectric OBE10M-18GM60-SE5 emiþãtor ºi receptor,
carcase cilindrice M18, în opoziþie, distanþa max. de sesizare 10m,
10... 30VDC, ieºire pe receptor PNP, cablu 2m.
senzor fotoelectric RLK39-54-Z/31/40a/116 carcasã rectangularã
64x82x25mm, retroreflexiv, cu reflector, suport de montare ºi presetupã
incluse, distanþa max. 5m, tensiune de alimentare 12... 240VDC/24...
240VAC, ieºire releu, cu funcþie de temporizare.
senzor cu ultrasunete UB4000-F42-E6-V15 carcasã rectangularã
80x80x34mm, permite sesizarea a douã nivele în domeniul 200
4000mm, 10... 30VDC, ieºire PNP pentru fiecare prag setat prin funcþia
teach.
traductor cu ultrasunete UC2000-30GM-IUR2-V15 carcasã cilindricã
filetatã M30, permite mãsurarea într-un domeniu setat în limitele
maxime de sesizare 80... 2000mm, 10... 30VDC, ieºire analogicã 4...
20mA ºi 0...10V.
senzor de miºcare cu radar RK31CP recomadat pentru sisteme
antieferacþie, sisteme de iluminare sau comandã deschidere porþi,
permite sesizarea miºcãrii într-un spaþiu de sesizare reglabil, cu
temporizare, alimentare 10... 48VDC, ieºire releu.
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Ca sã puteþi analiza produsele
mai sus prezentate, dar ºi altele,
diferite din punct de vedere
dimensional sau funcþional,
vã invitãm sã treceþi
pragul magazinului nostru.
Sunteþi oricând bine veniþi!

n E-mail: syscom@syscom.ro

Dacã doriþi mai multe exemplare din Buletinul nostru informaþional sau dacã doriþi copii ale numerelor noastre anterioare, vã rugãm sã o contactaþi pe Alis VLASE la numãrul de telefon 311.21.41
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