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În cadrul proiectului de
optimizare a procesului de
ardere, derulat la Fabrica de
Ciment, au fost livrate douã
sisteme de analizã a gazelor în
proces, montate într-un singur
dulap situat la cota +50.
Se analizeazã CO ºi NO cu un
analizor Uras -14 ºi oxigenul cu
Magnos - 106 de fabricaþie ABB.
Gazele sunt preluate din
canalul de gaze arse cu o sondã
de 1250 mm lungime, trecute
printr-un filtru încãlzit, linie
încãlzitã de 2x15 m lungime,
robinet electromagnetic cu 3
cãi pentru comutare mãsurã/
calibrare, filtru acid pentru
reþinerea aerosolilor corozivi,
rãcitor de gaz, unitate de
pompare cu monitoare de
condens ºi de debit de gaz,
filtru consumabil ºi barierã de
condens.
Semnalele de ieºire
analogice, digitale sau pe
serialã, servesc pentru
includerea analizorului în
circuitele de optimizarea arderii
ºi pentru monitorizarea
funcþionãrii sistemului de
analizã.
Calibrarea de zero se face
cu aer atmosferic ºi azot.
Calibrarea de domeniu
pentru CO ºi NO se face cu
celule de calibrare incluse, iar
pentru O cu aer atmosferic.
Calibrarea la 6 luni se face
cu gaze de test.
Sistemul are posibilitatea
comutãrii automate a ambelor
sonde de prelevare la o singurã
linie de analizã dacã una din
linii este în întreþinere sau în
indisponibilitate.
Toate informaþiile din
sistemul
de
analizã,
componenþii mãsuraþi, semnale
de stare, mesaje, sunt
transmise pe magistrala
Profibus în sistemul centralizat
de comandã cu AP S7
Siemens.
Sistemul include ºi o funcþie
de protecþia electrofiltrului la
depãºirea concentraþiei de CO,
concretizatã printr-un contact
de declanºarea alimentãrii
electrofitrului în situaþia în care
concentraþia de CO ajunge la
limita prescrisã.
Sistemul a fost pus în
funcþiune ºi funcþioneazã
corect.
Mihail ANDREI

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRLn ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B n SECTOR 6
n TEL.: 18
310
26 n
78;
310 26 79- 12
n n
FAX:
222PLEVNEI
91 76; 139B
222 91
79 n E-mail:
syscom@syscom.ro
n TEL
http://www.syscom.ro
SYSCOM
SRL
BUCUREªTI
CALEA
n SECTOR
6 n TEL:
310 26 78; 310 26 79 n
/ FAX: 222 91 76; 222 91 79 n E-mail: syscom@syscom.ro

Pagina 2

GE Infrastructure Sensing

Determinarea hidrocarburilor
(produse petroliere ºi uleiuri) în apã (I)

Firma ARJAY ENGINEERING Ltd., din Canada, a intrat de curând în portofoliul firmelor
reprezentate de firma SYSCOM 18.
Firma oferã aparaturã portabilã ºi on-line pentru determinarea hidrocarburilor în apã
pe domeniul 0-100 ppm, aparaturã pentru detecþia filmelor de produse pentroliere sau
uleiuri vegetale la suprafaþa apei, detecþia interfeþei dintre apã ºi ulei (nivel), detecþia
interfeþei lichid - solid (nivel), scurgere freoni etc.
Vã prezentãm pe scurt produsele ARJAY:
Monitorul portabil Eagle pentru determinarea concentraþiilor de hidrocarburi în apã,
în domeniul ppm (Figura 1).
Se pot determina hidrocarburile în apã
Figura 1
(petrol sau uleiuri) fie prin filtrare, fie prin
extracþie cu solvent (Dual Mode).
Rezultatele obþinute prin metoda de
extracþie cu solvent sunt mult mai precise.
Caracteristici ºi avantaje:
! Probele se preparã rapid ºi citirile se fac
imediat
! Utilizarea solvenþilor se face cu maximã
siguranþã
! Calibrarea ºi setarea instrumentului se
face uºor
! Afiºarea se face pe ecranul LCD (iluminat
posterior) în ppm
! Nu existã timp pierdut pentru injecþia
probei sau evaporare
! Se pot face calibrãri multiple.
Specificaþii tehnice:
Temperatura de operare: de la 15 C la 40 C, utilizare în interior
Alimentare: 12 VDC sau 220VAC
Standarde utilizate: conform ISO sau EPA
Domeniul de mãsurã: 0-100 ppm
Rezoluþia la afiºare: 0.1 ppm
Precizia: ± 0.1 ppm.

Monitorul on-line HydroSense 3410 pentru
determinarea cu precizie a hidrocarburilor (ºi a
uleiurilor) în apã (Figura 2). Tehnica folositã este
fluorescenþa în UV ºi vizeazã fracþiunea
componenta aromaticã a acestora. Astfel, un
flux foarte mic trece prin celula de mãsurã a
monitorului (Figura 3). În timp ce trece prin celula
de mãsurã, proba este excitatã cu radiaþie UV.
Uleiurile solubile ºi emulsionate din soluþie vor
absorbi radiaþia UV ºi vor emite radiaþie la o lungime
de undã caracteristicã produsului existent în apã.

Figura 2

Figura 3

Caracteristici ºi avantaje:

Existã un disc ultrasonic pentru curãþarea
celulei
! Se face compensarea pentru temperaturã
ºi deteriorarea lãmpii, fapt care minimizeazã
necesitãþile la recalibrare
! Existã o camerã cu material absorbant sicativ
care împiedicã umezeala sã ajungã la partea
electronicã
! Reactualizarea datelor pe afiºajul LCD se
face la o secundã
! Nu se utilizeazã consumabile
! Fluxul de probã se întoarce în proces
Celula de probã poate fi înlocuitã cu una pentru calibrare
Întreþinerea este uºoarã.
!

!
!

Specificaþii tehnice:

Temperatura de operare: de la 10  la 50 C
Alimentare: 24 VDC sau 220 VAC
Ieºiri:
!
!

pe relee: 2 x SPDT - alarme
în semnal unificat 4-20mA sau RS485

Grad de protecþie: IP65
Domeniu de mãsurã: 0-100 ppm
Rezoluþia la afiºare: 0.1 ppm
Precizia instrumentului: ± 0.1 ppm
Precizia în proces: ±1 ppm.
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Indicator portabil digital de precizie
pentru presiune absolutã/barometru

DRUCK DPI 740

DRUCK DPI740 este un instrument digital portabil, construit
într-o carcasã extrem de robustã, care înglobeazã un pachet
complex de funcþiuni, bazat pe traductorul rezonant cu siliciu
DRUCK, de mare precizie, pentru presiune absolutã.
Poate fi utilizat, în primul rând, ca referinþã barometricã de
mare precizie, pentru toate situaþiile în care valoarea presiunii
atmosferice este necesarã, de la compensarea etaloanelor de
presiune relativã (manometre cu piston ºi greutãþi) ºi la etalonarea
traductoarelor de presiune absolutã, pânã la calculul traiectoriei
balistice a proiectilelor de artilerie ºi a rachetelor.
DPI 740 are domeniul de bazã de la 750 mbar la 1150, dar
este disponibil ºi cu domeniile: 35-1300 mbar, 35-2600 mbar
sau 35-3500 mbar, având o precizie standard mai bunã decât
+/- 0,02% din capãtul de scalã.
Pentru domeniul de bazã, instrumentul este disponibil ºi cu
precizia de +/-0,15 mbar. Aceasta include efectul combinat,
dat de neliniaritate, repetabilitate ºi histerezis. Stabilitatea pe
termen lung este mai bunã decât 0,01% din FS pe an (!).
Pe lângã mãsurarea directã a presiunii absolute (în 24 de unitãþi
de mãsurã) datoritã preciziei extraordinare, instrumentul este capabil
sã determine altitudinea faþã de nivelul mãrii, sau faþã de un nivel de
referinþã, presiunea convenþionalã la nivelul mãrii, calculatã cu
parametrii locali (presiunea atmosfericã ºi temperatura mãsuratã
cu un traductor intern). Poate sã memoreze valoarea maximã ºi
minimã pe un interval de timp dat sau poate aplica o filtrare a
mãsurãtorilor de presiune, cu o constantã de timp ºi bandã, date.
Cu ajutorul unui cablu de comunicaþie serialã (opþional) poate fi
conectat la un PC, pentru transmisia ºi înregistrarea valorilor
mãsurate sau la o imprimantã serialã, pentru tipãrirea unor rapoarte.
Alimentarea instrumentului se face, standard, din 3 baterii tip
AA, care asigurã o funcþionare efectivã de 20 de ore, având, în
plus, ºi funcþia de autodeconectare, dupã un interval de timp
ajustabil, de la ultima acþionare de tastã.
Se poate livra, ca opþiune, un set de acumulatori NiCd ºi un
încãrcãtor automat.
Instrumentul are dimensiuni reduse ºi este ºi foarte uºor, fiind
portabil; poate fi manevrat cu o singurã mânã datoritã designului
ergonomic, dar poate fi ºi aºezat pe masã, permiþând vizibilitatea
comodã asupra valorii afiºate.
DPI740 este o surprizã plãcutã, deoarece oferã atât de multe
calitãþi, într-o prezentare simplã ºi la un preþ foarte scãzut.
Vasile ENACHE
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Determinarea Consumului Chimic de Oxigen
ºi a Consumului Biochimic de Oxigen în apele reziduale
Analizorul în UV FPA1100
Valoarea CBO5 este o valoare
de laborator ºi se referã la
Consumul Biochimic de Oxigen pe
o perioadã de 5 zile. CBO5 este
un parametru care aratã gradul de
poluare al apei ºi reprezintã
consumul de oxigen necesar
bacteriilor pentru a oxida materia
organicã din apa respectivã.
Materia organicã se poate afla fie
în apã dizolvatã, fie în suspensie.
O treime din materia organicã
consumatã devine biomasã, iar
celelalte douã treimi devin bioxid
de carbon ºi apã. Cantitatea de
oxigen consumatã de bacterii se
calculeazã prin compararea
cantitãþii de oxigen rãmase dupã
cinci zile, cu cantitatea de oxigen
existentã la început. De exemplu,
la temperatura camerei cantitatea
de oxigen dizolvatã în apã este de
8 mg la litru, iar în apropierea de
0 C, cantitatea este de 14,6 mg
la litru. De asemenea, cantitatea
de oxigen dizolvat creºte o datã
cu altitudinea, respectiv scãderea
presiunii barometrice. În timpul
celor 5 zile, bacteriile consumã în
special materia organicã solubilã ºi într-o mai micã mãsurã materia organicã aflatã în
suspensie. Dacã în apa respectivã cantitatea de materie organicã este prea mare,
consumul de oxigen va fi mai mare decât cantitatea de oxigen care se dizolvã din aer.
Prin urmare, plantele ºi animalele existente în apa naturalã în care se deverseazã cea
rezidualã pot muri foarte rapid.
Din pãcate, testul CBO5 nu este de încredere. Testul mãsoarã doar cantitatea
APROXIMATIVÃ de oxigen necesar (absorbit sau consumat) unei ape poluate. Slaba
reproductibilitate a testului provine tocmai din implicarea bacteriilor în acest proces.
Existã foarte mulþi factori care afecteazã creºterea lor, majoritatea fiind greu de controlat
fie ºi în laborator, darãmite într-un canal unde se deverseazã ape reziduale. Temperatura
ºi compuºii toxici, care apar întâmplãtor sau în mod obiºnuit într-o apã rezidualã, pot
influenþa dezvoltarea microorganismelor respective. Chiar ºi în absenþa unor compuºi
chimici toxici oxidarea biologicã nu este niciodatã completã, dupã cinci zile ea atingând
în cazuri ideale maximum 80%.
În cazul de faþã cel mai corect ar fi sã determinaþi TOC (Carbonul Organic Total),
respectiv COD (Consumul Chimic de Oxigen) prin absorþia în UV la 254 nm. Între
COD ºi BOD existã niºte relaþii, care þin de gradul de încãrcare al apei cu materie
organicã. Dacã apa este curatã (apã potabilã), raportul COD/BOD este de la 0.5 la 2.
Dacã apa este naturalã, raportul COD/BOD este între 2 ºi 4, iar dacã apa este rezidualã,
raportul este între 4 ºi 6.
Motivele pentru care se alege acest tip de analizã sunt evidente:
# metoda este mai rapidã
# metoda este continuã, on-line
# metoda nu presupune manevrarea vreunor substanþe chimice.
Din motive de spaþiu editorial, nu expunem partea teoreticã referitoare la TOC
(Carbonul Organic Total), COD (Consumul Chimic de Oxigen) ºi determinarea în UV.
De mai bine de 20 de ani, s-au fãcut studii amãnunþite în acest sens.
Vom prezenta Analizorul on-line FPA 1100 pentru determinarea TOC ºi COD, de
unde prin calcul se poate determina ºi BOD5 (CBO5).
Analizorul FPA 1100 UV  VIS
Analizorul executã mãsurãtori spectrofotometrice pe domeniul 210-600 nm.
În afara mãsurãtorilor în UV la 254 nm pentru determinarea COD, aparatul mai
poate fi utilizat pentru:
# determinarea clorului, de la 0 la 250 nm ºi de la 0 la100%
# determinarea clorului, de la 0 la 500 ppm în fosgen
# determinarea clorului, de la 0 la 100 ppm în 1,2 dicloretan
# hipoclorit în apã, de la 0 la 100 sau la 1000 ppm
# aromatice în apã de la 0 la 1 ppm sau mai sus
# azotaþi în apã, de la 0 la 20 ppm
Figura 1

# formaldehidã în apã, de la 0 la 1% sau mai sus
# fenoli în apã, de la 0 la 50 ppm sau mai mult
# furfuraldehidã în apã, de la 0 la 2 ppm ºi mai mult
# fluor în aer, pânã la 0.5 % ºi mai mult
# aromatice în aer, de la 0 la 100 ppm standard, dar ºi mai mult
# iod în aer
# hidrazinã în soluþie
# culoare acid clorhidric
# uleiuri în apã, de la schimbãtoarele de cãldurã, de la 0 la 50 ppm.

Analizorul FPA1100 (Fig.1) este dotat cu microprocesor ºi
memorie internã pentru reþinerea parametrilor de configurare.
Prin ieºirea serialã datele pot fi trimise la imprimantã ºi la
calculator.
Analizorul se alimenteazã la 240 VAC/50 Hz. Gradul de
protecþie al aparatului este IP 65. El poate fi configurat sã lucreze
în zone cu pericol de explozie. Analizorul are 3 ieºiri în semnal
unificat 4-20 mA, intrãri digitale pentru comanda de la distanþã
ºi ieºiri pe relee pentru alarme.
Sorin VUCEA

O prezenþã în industria
materialelor de construcþii (I)
Grupul de firme WAM, din Italia, produce utilaje ºi
echipamente cu aplicabilitate într-o paletã largã de procese
industriale.
Vom trece în revistã, începând din acest numãr, gamele de
utilaje dedicate industriei producãtoare de materiale de
construcþii.
$ O industrie bogat reprezentatã în România este producerea
cimentului.

Începând de la ieºirea calcarului din sitele concasorului,
continuând cu transportul clincherului de la ieºirea din cuptor
cãtre urmãtorul proces tehnologic, firma WAM livreazã ºnecuri
jgheab din seria CA ºi ºnecuri tubulare din seriile TU/TC/TS,
realizate anume pentru a lucra în regim greu. Spirala ºi carcasa
ºnecului sunt realizate din oþel carbon. Lagãrele sunt compacte
ºi nu necesitã întreþinere, fiind prevãzute cu sistem de
autogresare ºi ansamblu de etanºare extern. Cuplajul axului
este prevãzut cu flanºe.
Aceste familii de ºnecuri sunt foarte versatile, astfel:
$ Intrarea ºi ieºirea ºnecului pot fi rectangulare sau pãtrate
dupã cum o cere aplicaþia
$ Spirala poate fi cu profil continuu sau profil decupat
$ Ansamblul de antrenare - motor electric ºi reductor - poate fi
montat la capãtul de intrare sau la cel de ieºire
$ Motorul poate fi cu douã turaþii sau cu control al turaþiei
$ Reductorul poate fi cu cuplaj semielastic, cu curele, sau cu
lanþ
$ ªnecul poate fi prevãzut cu capace de vizitare, cu trapã de
preaplin, cu senzor de rotaþie zero, cu vanã cuþit ºi sistem de
purjare cu aer a etanºãrilor lagãrelor.
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Caracteristici de bazã ale ºnecurilor CA: capacitatea maximã de pânã la 200 mc/orã la un diametru
al ºnecului de pânã la 600 mm. Acest tip de ºnecuri se fabricã pentru lungimi de pânã la 20 m.
Caracteristici de bazã ale
ºnecurilor TU: lungime de
pânã la 18 m, diametru
maxim 323 mm, funcþioneazã
la o înclinare de pânã la 45.
$ Pentru staþiile de preparare
a betoanelor alimentarea cu
ciment a silozurilor se face de
regulã pneumatic, ceea ce
implicã o oarecare uzurã a
tubulaturii metalice, în special
la schimbarea direcþiei de
curgere. Pentru a evita aceste
uzuri, firma WAM a proiectat
ºi livreazã coturi din materiale
rezistente la abraziune, având
o geometrie specificã, numite
EXTRABEND (vezi numãrul 102
din SYSCOM Info) cu diametre
de pânã la 100 mm. Silozurile de stocare a cimentului necesitã montarea unor filtre de praf din seria
SILOTOP (vezi numãrul 113 din SYSCOM Info) ºi a unor supape de respiraþie de tip VCP, care asigurã
protecþie în siloz atât la suprapresiune de pânã la 100 mbar, cât ºi la depresiune de pânã la 12 mbar.
Pentru facilitarea evacuãrii cimentului din siloz oferim
echipamente de fluidizare. La ieºirea din siloz se
preteazã montarea unor vane sector sferic din seria
VSS, cu acþionare electricã sau pneumaticã, precum
ºi ºnecurile extractoare din seria ES a cimentului din
siloz spre buncãrul de dozare.
Caracteristici de bazã ale ºnecurilor ES:
lungime de pânã la 18 m; diametru maxim 323 mm;
funcþioneazã la o înclinare de pânã la 45;
Opþiuni: ieºire echipatã cu deviator simetric seria
DVA, ieºiri multiple echipate cu vane cuþit din seria VLC
cu acþionare electricã sau pneumaticã.

Romulus TRIPA

Analizor de gaze cu laser
AO2000-LS25

Tehnologie de
mãsurã nouã
! Emiþãtor reglabil
cu diodã laser
! Selectivitate
mare, imunã la
sensibilitate
transversalã
! 1-2 componenþi
mãsuraþi
! Construcþie
robustã
! Întreþinere ºi
service la
intervale mari.
!

Monitorizarea combustiei, respectiv analiza CO, CO ,
H O ºi NH ! în instalaþiile de încinerare deºeuri ºi
termocentrale
! Analiza HCl în instalaþiile de producerea oxidului de titan,
ca ºi în industria fabricãrii sticlei
! Analiza H S în industria celulozei ºi hârtiei
! Analiza CO, CO , O ºi NH în industria metalurgicã.
!
Domeniile de utilizare
!

Industria chimicã, procesele industriale, industria
farmaceuticã, construcþia de automobile, industria
metalurgicã ºi siderurgicã, industria sticlei ºi a
aluminiului.
Conceptul
Constructiv, analizorul constã dintr-o unitate de emisie
ºi una de recepþie, montate direct în proces. Unitatea
de control AO2000, care se monteazã central, într-o
poziþie uºor accesibilã, monitorizeazã funcþionarea
analizorului ºi oferã facilitãþile cunoscute de interfaþa ommaºinã ale AO2000.
În acest mod, pânã la trei module de analizã laser pot
fi monitorizate de o singurã unitate centralã AO2000, prin
conexiune Ethernet.
În funcþie de aplicaþie, flanºele de racord la proces
trebuie sã fie purjate cu aer sau cu azot. Deoarece
deviaþia în timp (drift) este micã, operaþiile de calibrare
sau întreþinere sunt, de regulã, mai mari de 3 luni. Unitãþile
de emisie ºi recepþie au alimentãri proprii cu energie
115/230 V CA ºi sunt conectate cu cabluri prefabricate
ºi conectori care asigurã carcaselor un grad de
protecþie climaticã IP67.
O interfaþã Modbus cu porturi RS232 sau RS485 este
integratã standard în analizor.
Astfel, comunicaþia digitalã dintre AO2000 ºi PC sau
AP, ca ºi cu DCS-uri este posibilã. Pentru o uºoarã
interconectare, driverul Modbus DDE este livrat pe CDROM o datã cu sistemul.
Utilizatorul are posibilitatea sã vizualizeze ºi sã
arhiveze datele cu programe ce ruleazã sub Windows
în mod foarte simplu.
Tehnologie inovativã de mãsurã
Sistemul laser lucreazã pe principiul spectroscopiei
pe o singurã linie. În scopul mãsurãrii, o singurã linie de
absorþie este selectatã din gazul analizat în domeniul
spectral infraroºu apropiat, pentru a se elimina eroarea
de sensibilitate transversalã cu alte gaze. Linia de
absorþie este scanatã ºi receptorul situat în partea opusã
detecteazã absorþia datoritã gazului selectat ºi prin
aceasta calculeazã concentraþia.
Gaze analizate:

Noul analizor de gaz AO2000-LS25 este robust, practic ºi rapid.
Analizorul a fost conceput pentru mãsurare directã în proces in situ.
Modulul de mãsurã constã dintr-o unitate de emisie ºi una de recepþie ºi poate fi utilizat în
procese ºi canale de gaze arse, de dimensiuni cuprinse între 0,5-6 m. În funcþie de natura procesului
se poate instala la presiuni de pânã la 10 bar ºi temperaturi de pânã la 1.500 C.
Poate mãsura selectiv concentraþia a pânã la doi componenþi. Calibrarea se face cu celulã
integratã sau cu o celulã de calibrare separatã.
Aplicaþii
! Monitorizarea oxigenului în procese (gaze corozive) ºi controlul combustiei în procesele chimice
! Mãsurarea concentraþiei de NH în instalaþii DeNOx, în instalaþii cu combustie sau în standurile de
!
testare motoare diesel
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Schema de principiu interconectare

Module de analizã cu unitatea centralã AO2000

Ethernet
Switch

Pânã la trei module laser pot fi conectate la o
unitate centralã AO2000.

Mihail ANDREI

Capabilitatea de a monitoriza mai multe
linii de mãsurã este inclusã în configuraþia
de bazã a calculatorului ºi este uºor de
realizat prin mici modificãri locale.
Fiecare unitate conþine un acumulator ce
poate fi încãrcat atât de la panoul solar, cât
ºi prin orice altã sursã de alimentare în c.a.
Acumulatorii permit încãrcarea lor pânã la
26 sau 42 AH.
Verificarea ºi modificãrile care se doresc
în configurarea XFC sunt uºor de efectuat prin
intermediul PCCU32, un soft ce ruleazã pe
orice versiune Windows.
Adiþional, la semnalele de presiune ºi
temperaturã, primite de la traductorul
multivariabil, dotarea de bazã seria XFC
conþine 2 intrãri analogice (0 ÷ 5 V), 2 intrãri
digitale, 2 ieºiri digitale ºi o intrare de stare
ce poate fi configuratã ca semnal digital
sau acumulator de impulsuri.
În plus faþã de dotarea standard, XFC
permite extinderea hard-ului prin adãugarea
mai multor module I/O pentru achiziþia
semnalelor din câmp. Pentru cel mai
performant model, XFC 6714, pot fi adãugate pânã la 6 astfel de module. Modulele TOTALFLOW sunt
proiectate pentru a funcþiona cu consum mic de energie în mediu ambiant dificil ºi fãrã a fi costisitoare
din punct de vedere economic. Un astfel de modul poate sã conþinã:

Mãsurarea fluidelor de gaze

%
%
%
%
%
%
%

Calculatoare de debit din Seria X

Produsele Seriei X, furnizate de ABB TOTALFLOW,
asigurã funcþionalitatea necesarã prin convergenþa a
trei concepte: RTU, PLC, calculator de debit.
Aceste produse se împart în douã categorii:
% XFC - calculator de debit cu posibilitate de extindere
% XRC - echipament de comandã de la distanþã cu
posibilitate de extindere.

8 canale de intrare analogice
4 canale de ieºire analogice
8 canale digitale (DI, DO, PI)
4 canale termorezistenþã
4 canale termocuple
controlul vanelor din instalaþie (analog sau digital)
comunicaþie de date (soft selectabil RS232, 485, 422-1).

Dupã cum se observã, cu ajutorul acestor
module I/O, calculatorul de debit îºi lãrgeºte aria
de utilizare, putând gestiona mult mai multe
semnale decât cele strict primite de la liniile de
mãsurã ºi chiar sã comande anumite elemente
de acþionare, cum ar fi actuatoarele ce însoþesc
de obicei vanele de gaz, în funcþie de evoluþia
punctului de lucru a staþiei (sau setãrile
operatorului).

Alte caracteristici:
% Certificat pentru instalare în mediu exploziv CSA/NRTL, clasa1, divizia 2, grupele C ºi D
% Soft ºi algoritm de calcul conform AGA3 sau ISO5167, AGA7, jurnal de date în timp real, soft pentru
contoare ultrasonice, controlul vanelor, RAMS, IEC 61131, unitãþi de mãsurã selectabile, aplicaþii
pentru nivele în recipiente, protocoale de comunicaþie multiple etc.
% Calibrarea traductorului la presiune staticã se poate face în 3 sau 5 puncte
% Calcularea debitului ºi a energiei dupã AGA 3-85, AGA 3-92, AGA-5
% Calcularea compresibilitãþii gazului dupã NX-19 sau AGA 8-92
% Îndeplineºte condiþiile standardului API 21.1 pentru tranzacþionãri fiscale
% Memorarea a pânã la 200 de evenimente, configurabil de cãtre utilizator
% Jurnal pentru 45 de zile cu memorarea datelor orare ºi zilnice, configurabil de cãtre utilizator
% Display cristale lichide: 2 x 24 caractere

Cele douã categorii de produse pot fi utilizate atât
pentru linii de mãsurã cu diafragmã, cât ºi pentru
contoare volumetrice (turbine, pistoane rotative,
ultrasonice etc.).
Seria XFC este echipatã cu un traductor
multivariabil integrat (XIMV) pentru mãsurarea presiunii
statice, presiunii diferenþiale ºi a temperaturii de la o
singurã linie de mãsurã (contor sau diafragmã). Fiecare
XIMV este încapsulat pentru protejarea acestuia de
mediul ambiant ºi este inclus în compartimentul
principal al flow computerului. Înaintea livrãrii cãtre
client traductorul multivariabil este calibrat ºi certificat
de cãtre ABB în funcþie de cerinþele clientului.
Calibrarea ºi configurarea calculatorului este
programatã într-o memorie nevolatilã din fabricã.
Pentru monitorizarea unei linii secundare de
mãsurã se vor folosi intrãrile analogice ale plãcii de
bazã FC195 (presiune ºi temperaturã), precum ºi
intrãrile digitale ale plãcii pentru impulsurile trimise de
contor. Calculatorul de debit are capacitatea de a
monitoriza pânã la 4 linii de mãsurã, în funcþie de
cantitatea semnalelor monitorizate.

% Montaj: direct pe conductã sau pe perete
% Temperatura ambientalã: -40 ÷ +80C
% Umiditate: 0 ÷ 95% nu condenseazã
% Presiunea staticã: precizie ±0,05% din domeniul calibrat; stabilitate (12 luni): ±0,1%
% Presiunea diferenþialã: ±0,05% din domeniul calibrat; stabilitate (12 luni): ±0,1%
% Manifold cu 5 cãi pentru operarea senzorilor de presiune. Teacã Pt100, conexiune ¾.

Transmiterea datelor la distanþã este facilitatã de compartimentul de comunicaþii (inclus în cutia electronicã
a calculatorului de debit) ce conþine un modem, care poate fi PSTN, radio sau GSM, în funcþie de cerinþele
aplicaþiilor. Pentru mãrirea numãrului de parametrii monitorizaþi, seria XFC poate fi înlocuitã cu XRC. Aceasta
diferã de calculatorul de debit prin faptul cã nu mai are incorporat traductorul multivariabil. Acesta va fi
montat extern, pe fiecare linie de mãsurã în parte, transmiþând presiunile statice, diferenþiale ºi temperatura
sub formã analogicã, direct la XRC.
Avantajul constã în mãrirea numãrului de semnale analogice ºi digitale (configuraþie de bazã) gestionate
de placa de bazã: 5 AI, 4 DI, 4 DO. Bineînþeles, o datã cu adãugarea modulelor I/O (pânã la 12 bucãþi) toate
aceste intrãri ºi ieºiri de date se mãresc considerabil.
În rest, structura seriei XRC este similarã cu cea a XFC, softul, jurnalele de date, alarmele, programarea
ºi calibrarea fiind asemãnãtoare.
SYSCOM 18 poate oferi ºi diafragmele necesare sistemului de mãsurare, indiferent de diametrul,
presiunea sau materialul solicitat, firma noastrã dispunând de furnizori specializaþi atât din România, cât
ºi din strãinãtate. De asemenea, asigurãm ºi dispozitivele de schimbare sub presiune a diafragmelor.
Remus BENÞAN
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Cutii de protecþie aparate

Firma Cortem, din Italia, a fost înfiinþatã în anul 1968 ºi a devenit unul din liderii
europeni pe piaþã graþie inovaþiilor tehnice, produselor de calitate înaltã ºi, mai presus
de orice, experienþei acumulate în cursul anilor în privinþa distribuþiei ºi a utilizãrii energiei
electrice în condiþii de mediu deosebite ºi în medii explozive.
Dintre produsele cele mai importante, fabricate de firma Cortem, enumerãm: cutii
de joncþiune, cutii de derivaþie, cutii de protecþie aparate, presetupe, aparaturã de
împãmântare, sisteme de iluminare pentru medii explozive etc.
În cadrul numãrului de astãzi al ziarului vom vorbi despre cutiile de protecþie aparate.
1.Tipo-variante ºi aplicaþii
Cutiile de protecþie aparate, executate de firma Cortem, din Italia, în cadrul seriilor
de echipamente CSC..., EMHA-9, CCA... ºi CCFE... sunt cutii de protecþie în
construcþie antideflagrantã EEx dII BT5 sau unele variante chiar EEx dII CT6, cu
certificare CENELEC, concepute constructiv, în aºa fel încât în interiorul lor sã poatã
fi montatã majoritatea familiei de aparate analogice ºi digitale utilizate în energeticã
sau în automatizãri (voltmetre, ampermetre, indicatoare electronice, regulatoare
electronice etc.).
Folosirea acestor cutii permite utilizarea în medii cu pericol de explozie a unor
asemenea echipamente electrice, care în mod uzual sunt în construcþie normalã din
punct de vedere al clasei de explozie.
Caracteristicile principale ale cutiilor de tipul CSC... EMHA, CCA..., CCFE... sunt
prezentate în continuare.
Modelele de cutii CSC... - Figura 1 - au urmãtoarele caracteristici:

Cod

Diametrul sticlei Tip cutie

Greutate

CSC-H

52 mm

0.700 Kg

CSC-HH

52 mm

o singurã
carcasã
carcasã etajatã

Figura 1

1,500 Kg

Modelul de cutie de tipul EMHA-9 - Figura
2 - are diametrul sticlei 85 mm ºi o greutate de
2,100 Kg.

Ca o particularitate a seriilor CCA... ºi CCFE... este aceea
cã în aceste cutii de protecþie este posibilã montarea unor
echipamente sau/ºi aparate de dimensiuni mai mari, dar care
se pot încadra în cote de gabarit de maximum 760 x 540 x 215
(dimensiuni care reprezintã cotele de gabarit interne cele mai
mari ale unei asemenea cutii de protecþie, care asigurã ºi
vizualizare în timpul funcþionãrii).
2. Tip constructiv
Cutiile de protecþie aparate sunt confecþionate dintr-un aliaj
special de aluminiu, conþinând un procent mare de silicon ºi
un procent neglijabil de cupru ºi magneziu.
Acest aliaj special, care are considerabile caracteristici
mecanice, este indicat a fi utilizat în special în atmosfere
corozive (chimicã, marinã etc.).
Cutiile de protecþie aparate sunt realizate în construcþie
climaticã IP65 ºi IP66. Toate aceste cutii de protecþie sunt
produse în concordanþã cu Reglementãrile Europene
EN50.014-EN50.018-EN50.019.
Cutiile de protecþie aparate sunt prevãzute cu panou intern
(utilizat pentru fixarea aparatelor) ºi gãuri filetate pentru
montarea presetupelor de intrare/ieºire cabluri (numãrul,
dimensiunile ºi amplasarea acestor gãuri se precizeazã la
lansarea comenzii). Presetupele ce urmeazã a se monta pe
cutie se comandã separat, funcþie de dimensiunile gãurilor
prevãzute la cutia de protecþie ºi în concordanþã cu tipurile ºi
diametrele exterioare ale cablurilor utilizate la conectarea
echipamentelor electrice montate în interiorul cutiilor.
Utilizarea materialelor rezistente la medii corozive în
confecþionarea cutiilor de protecþie a condus la mãrirea gradului
de protecþie ºi pentru fitingurile anexe utilizate în echiparea
acestora, prin metode speciale: galvanizare, cromare, platinare
sau prin acoperire electrostaticã cu vopsele epoxidice (numai
pentru echipamentele de aluminiu).
Dan BÃLÃUÞÃ

Figura 2

Monitoare de flacãrã
Figura 3

Cutiile de tipul CCA...- Figura 3 - au
urmãtoarele caracteristici:
Figura 4

Monitorul de flacãrã DURAG este un aparat de siguranþã, alcãtuit
dintr-o unitate de control (D-UG 110/120/660) ºi un senzor optic de
flacãrã (din seria D  LE 100/600). Aceastã combinaþie dã posibilitatea
instrumentului sã monitorizeze flãcãrile de la o serie de combustibili
ºi procese de ardere, în arzãtoare cu o singurã flacãrã sau cu mai
multe flãcãri.
Aplicaþiile acestor monitoare de flacãrã merg de la centralele
electrice mari, la instalaþii mici de încãlzire la distanþã, de la instalaþiile
chimice la incineratoarele de gaze reziduale.
Monitoarele de flacãrã, utilizate în combinaþii: unitate de control
(D-UG 110/120/660) ºi senzor de flacãrã în instrumentele din seria
D  LE 103 sau D  LE 603, circuitul de siguranþã al acestora se
conformeazã standardelor Europene EN 230 (pentru þiþei) ºi EN 298
(pentru gaze), directivelor standard TRD 411  414 ºi TRD 604, pentru
funcþionare continuã, intermitentã ºi de 72 ore, ca ºi Standardelor
Americane UL 372 ºi FM clasa 7610.
Pentru a adapta cel mai bine monitoarele de flacãrã la condiþiile
locale, se pot oferi diverºi senzori de flacãrã UV sau IR (corespunzãtor
flãcãrii de gaz metan sau combustibil lichid), pentru monitorizarea
flãcãrii.
Pentru început prezentãm Monitorul de flacãrã în combinaþia
Unitate de control D - UG 110 ºi senzorul optic de flacãrã D - LE 103:

Cutiile de tipul CCFE... sunt cutii de protecþie
aparate cu vizor - Figura 4 - ºi prezintã
urmãtoarele caracteristici tehnice:

Frecvenþa pulsaþiilor
fãrã interferenþe
(semnal de flacãrã)

Flacãrã
D-LE 103
Senzor de flacãrã

Intensitate
flacãrã

Arzãtor
Unitate
de control
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1. Alegerea senzorului de flacãrã

Arderea
Sistem cu un arzãtor
Comb.
lichid
Senzor
de flacãrã
D-LE...
103 UA
103 UAF
103 IG
103 IS

Gaz

Cãrbune

Senzor
de flacãrã
D-LE...
103 UL
103 UA
103 UAF

Senzor
de flacãrã
D-LE...
103 IS
103 IG

Sistem cu mai multe arzãtoare
Comb.
lichid
Senzor
de flacãrã
D-LE...
603 UA
603 UAF
603 IS
603 IG

Gaz

Senzor
de flacãrã
D-LE...
603 UH
603 UAS
603 UA
603 UAF

Cãrbune

Senzor
de flacãrã
D-LE...
603 IS
603 IG
603 ISE
603 ISO

2. Descriere funcþionalã

Elementele foto din senzorii flãcãrii optice monitorizeazã
diferite domenii spectrale ale flãcãrii, în funcþie de model.
Dacã pentru monitorizarea flãcãrii se stabileºte un domeniu
spectral corespunzãtor, senzorul de flacãrã va genera o
frecvenþã de pulsaþii standardizate, corespunzãtoare
intensitãþii ºi modulãrii flãcãrii. Cu ajutorul unei acþionãri
încorporate, aceste pulsaþii rezistente la interferenþã pot fi
transmise unitãþii de control D  UG 110.
Odatã primite, validitatea pulsaþiilor este controlatã de
circuitul logic de intrãri ºi apoi sunt trecute la unitatea
microprocesoare cu dublu canal, pentru a se continua
prelucrarea. Cu ajutorul criteriilor suplimentare de evaluare,
cu timpul de siguranþã ºi pragul ajustabil de rãspuns, unitatea
de control decide dacã va semnaliza flacãra ON sau OFF.
Situaþia flãcãrii este afiºatã printr-un releu de contact cu
siguranþã intrinsecã, un LED (pe panoul frontal) ºi o ieºire
de curent de 0/4 20 mA (pentru afiºarea intensitãþii flãcãrii).
Unitate de control DURAG D - UG 110
Lucreazã cu senzor de flacãrã D-LE 103 (sau cu alþi senzori):
! Monitorizeazã flãcãrile în domeniul ultraviolet (UV) sau
infraroºu (IR) pentru un arzãtor
! Sistem microprocesor cu 2 canale, ce asigurã autocontrolul ºi
siguranþa în funcþionare
! Posibilitatea reglãrii pragului ON/OFF al flãcãrii pentru 10 valori
! Ieºire analogicã 0/4
20 mA pentru intensitatea flãcãrii
! Posibilitatea conectãrii în paralel a 2 senzori de flacãrã (UV/
UV, IR/IR sau UV/IR)
! Douã ieºiri, ce îl fac corespunzãtor ºi pentru activarea unui
electroventil
! Cod de eroare pus în evidenþã prin intensitatea luminozitãþii
unui led.
Combinaþia dintre un senzor de flacãrã ºi unitatea de
control D-UG 110 este aprobatã pentru funcþionare continuã
ºi de 72 ore, conform TRD 604.
Pentru a asigura o monitorizare optimã ºi selectivã a flãcãrii,
senzorul de flacãrã trebuie poziþionat astfel încât flacãra sã
poatã fi vizualizatã indiferent de sarcina arzãtorului.
Caracteristici tehnice D - UG 110:
Alimentare (ca):
115/230 Vca, +10%...-15%/ 50-60 Hz
Alimentare (cc):
24/48 Vdc +20%...-20%
Ieºire analogicã:
0/4 20 mA / 750 W
Ieºire releu de contact: 250 Vca, 2A, cos j = 1,0
Putere consumatã: 20 VA
Dimensiuni prizã de 19'' conform Standardului European
14 TE/3 HE
Protecþie:
Modul pe rac de 19'' D-BT
110 ..IP00 în carcasã de plastic
G11
.IP55
Montaj:
19" Plug-in Unit
Timp de închidere
de siguranþã:
1 - 5.5 s (setare din fabricã, la cerere)
Certificare:
EN 230, EN 298
Directive CE:
EN 298, EN 50081
Greutate:
aproximativ 1 kg
Temperatura ambiantã
permisã:
-20 +60C
Senzori de flacãrã:
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Seria D-LE 103 sau D-LE603 (posibilitatea
montãrii a 2 scanere în paralel).

Acest monitor are încorporat un microprocesor, iar soft-ul ºi hard-ul acestuia includ tehnologie
de ultimã orã. Utilizând tehnologie de vârf, se îmbunãtãþesc capacitatea de evaluare, siguranþa ºi
calitatea detectãrii monitorului de flacãrã. În plus, designul hard-ului se conformeazã în totalitate
Directivelor EC pentru conformitate electromagneticã (EMC).
Pragul de rãspuns (sensibilitate) al monitorului de flacãrã poate fi setat la unul din cele 10
nivele, cu ajutorul unui comutator de pe placa frontalã a unitãþii de control. Timpul de siguranþã
(timpul de rãspuns al unitãþii de control la pierderea flãcãrii) este mai mic de 1 secundã. Se poate
seta un timp de siguranþã de pânã la 5,5 secunde.
Senzor de flacãrã ultraviolet (UV)

Detectorul de luminã (celula UV tubul de descãrcare a gazului), utilizat la senzorii de
flacãrã UV, acoperã un spectru de 185 la 260nm ºi rãspunde exclusiv la spectrul de
flacãrã UVC. Senzorii de flacãrã evalueazã atât partea constantã, cât ºi partea dinamicã
a luminii flãcãrii. Toate flãcãrile cu luminã albastrã (cum ar fi flãcãrile de gaze, cu lumina
vizibilã scãzutã), pot fi monitorizate cu acest senzor de flacãrã. În consecinþã, arzãtoarele
cu gaze sunt frecvent echipate cu monitorizare UV.
Senzori de flacãrã în infraroºu
Detectoarele de flacãrã (elementele foto) la senzorii de flacãrã IR au o sensibilitate de
spectru de 300 la 1100nm sau 780 la 1800 nm. Partea variabilã a luminii primite (flacãra
cu sclipiri) este prelucratã, în timp ce energia de la emiþãtoarele constante (ex. pereþii
lucioºi ai boilerului sau conductele care reflectã lumina etc.), nu este mãsuratã. Deci,
monitorizarea flãcãrii nu este influenþatã de aceste surse.
D-LE 103 - Criterii de selecþie

Corespunzãtor pentru combustibil

Model

Gaz

Comb. Cãrbune
lichid

Caracteristici

Lemn

D-LE 103 UL

Monitorizarea flãcãrilor de gaz ºi combustibil lichid în instalaþie
pe fiecare arzãtor

D-LE 103 UA

Monitorizarea flãcãrilor de gaz ºi combustibil lichid în instalaþie
pe fiecare arzãtor
Unghi mãrit de vizare la 12
Monitoriz. flãcãrilor de comb. lichid în instalaþii pe fiecare arzãtor,
ca ºi arzãtoare cu comb. lichid sau cu combust. adiþionali

D-LE 103 UAF
D-LE 103 IS

Monitoriz. flãcãrilor de comb. lichid ºi praf de lemn, ca ºi a
flãcãrilor de gaz de la pilot sau de la arzãtoarele principale
în instalaþii, pe fiecare arzãtor

D-LE 103 IG

Monitoriz. flãcãrilor de comb. lichid ºi praf de lemn, ca ºi a
flãcãrilor de gaz de la pilot sau de la arzãtoarele principale
în instalaþii, pe fiecare arzãtor

Monitorul de flacãrã este ideal pentru acest tip de combustibil
Monitorul de flacãrã este corespunzãtor pentru acest tip de combustibil
Monitorul de flacãrã este corespunzãtor în mod condiþionat pentru acest tip de combustibil. Caracteristicile de monitorizare depind
în primul rând de tehnica de ardere utilizatã
Monitorul de flacãrã nu este recomandat pentru flãcãri de gaze.

D-LE 103 - Desen dimensional
Conectare þeavã de vizare
R 1 1/4"

ø 80

Conectare aer purjare (rãcire) R 1/2"

Unghi
de
vizare
6

Conectare

ªurub de blocare
244 mm

ca. 93

Flãcãrile ale cãror radiaþii UV sunt absorbite de praf, vapori de apã, sau de alte materiale,
pot fi monitorizate în domeniul IR. Printre posibilele aplicaþii se numãrã incineratoarele de
gunoi ºi cuptoarele cu cãrbune sau pãcurã (motorinã). La monitorizarea cuptoarelor cu
motorinã, domeniul IR este de 300 la 1100 nm, în condiþii normale.
Senzorii IR cu spectru de pânã la 1800 nm s-au dovedit deosebit de eficienþi la reducerea
NON la ardere (ex. în aplicaþii de circulare a gazelor arse sau în instalaþii cu combinaþie de
arzãtoare pe gaz/motorinã).
Gheorghe MATACHE
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Magazin de desfacere ºi prezentare

Soluþii pentru sesizarea nivelului
Existã la firma
germanã
EGE
ELEKTRONIK o
serie de senzori
capacitivi în construþie
specialã, care este
recomandatã pentru
sesizarea nivelului de
lichide sau solide în
cele mai variate
condiþii. Din aceastã
serie vã prezentãm
urmãtoarele
modele:

Str. Maica Domnului Nr. 45 Sector 2 Bucureºti

Fig. 1

componente electronice ! instrumente de mãsurã ! traductoare ! echipamente de reþea

NOU!

!

 !

!

Senzorii capacitivi KGFR (Fig. 2b).
Caracteristici generale: material
PTFE, rezistent la medii chimice
agresive, variante cu alimentare în
10 55VDC sau 20 250VAC; cu
ieºire pe contact NO sau NC.
Conectarea radialã la rezervor se realizeazã prin G1; lungimea
elementului sensibil inserat este 68mm; reglarea sensibilitãþii
este efectuatã prin potenþiometru.
Senzorii capacitivi KGMR (Fig. 2a).
Fig. 2a
Caracteristici generale: material
carcasã din INOX ºi element sensibil
din PTFE, reglarea sensibilitãþii prin
potenþiometru, conectare prin G3/4,
tensiune de alimentare 10... 55 VDC,
ieºire PNP.
Senzorii capacitivi KA,
Fig. 3a
(Fig.
3a
ºi
3b).
KB
Caracteristici generale:
material carcasã din INOX
ºi element sensibil din
PTFE cu diferenþe în
funcþie de lungimea
elementului sensibil care
este inserat în rezervor:
45mm sau 120mm, în cazul
Fig. 3b
modelului KA, respectiv
200mm, 400mm, 600mm
sau 1000mm, pentru
modelul KB. Tensiunea de
alimentare este în domeniul
10 55VDC, ieºire PNP,
contact NO sau NC, conectarea la rezervor se realizeazã prin
G1.
S e n z o r i i
capactivi KGFT (Fig. 4).
Caracteristici generale:
rezistenþã la temperaturi
ale mediului sesizat de
pânã la 230 C. Datoritã
temperaturilor mari, din spaþiile unde se monteazã, senzorii au
procesorul separat sub forma unui modul cu montare pe ºinã DIN.
Lungimea elementului sensibil, care este inserat în rezervor, poate fi
de 16mm sau 24mm, iar conectarea la rezervor se realizeazã prin
G1/2 sau G1/4.
Fig. 5a
Senzorii capacitivi KEAC
(Fig. 5a ºi 5b). Caracteristici generale:
sunt destinaþi sesizãrii nivelului în
mediul exploziv. Funcþioneazã cu
procesor/amplificator separat.
Carcasa este din INOX/PTFE. Se
Fig. 5b
poate opta pentru o lungime diferitã a
elementului inserat în rezervor: 80, 200, 400,
600 sau 1000mm.
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