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Sisteme de recuperare vapori: Un aer mai curat!
V.R.U.
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V.R.U. Vacono Borsig - 200mc/h
Suntem consultaþi din ce în ce mai des de clienþi care doresc sã-ºi alinieze instalaþiile la prevederile Hotãrârii Guvernului 568/2001 de conformare la
cerinþele europene EC 94/63/EC, referitoare la limitarea emisiilor de compuºi organici volatili, rezultaþi în urma manipulãrii ºi a depozitãrii benzinei.
Chiar înainte de apariþia legii, firma SYSCOM 18 SRL a analizat sistemele ºi tehnologiile existente, astfel încât sã poatã deveni un furnizor “la cheie” de
instalaþii pentru recuperarea vaporilor. Astãzi, acest lucru este posibil! Avem soluþii pentru toate aplicaþiile ºi… o unitate de recuperare a vaporilor de
înaltã tehnologie, cu membranã de separaþie, produsã de firma Vacono, ca echipament final al unui întreg ansamblu tehnic care concurã la realizarea
scopului propus: reducerea emisiilor poluante cu hidrocarburi. Instalaþiile mari ºi complexe de depozitare ºi livrare a benzinelor, din cadrul terminalelor
de desfacere ºi a depozitelor de produse finite din rafinãrii necesitã, în prealabil, o evaluare din punct de vedere tehnic ºi comercial pentru stabilirea
celui mai potrivit sistem de reducere a prezenþei hidrocarburilor în emisiile din atmosferã. Este necesarã stabilirea debitelor de vapori în perioadele
semnificative ale procesului de exploatare, a locurilor ºi a tipurilor de protecþii necesare (la presiune, depresiune, temperaturã º.a.), configuraþiilor
sistemelor de conducte ºi a modurilor de conducere ºi urmãrire a parametrilor funcþionali. Întrucât instalaþiile care manipuleazã vapori de benzinã
prezintã un factor de risc intrinsec, preferãm sã utilizãm echipamente de primã clasã, recunoscute, sigure ºi fiabile (produse de Vacono Borsig, Enardo,
Tank Systems, OPW). Am agreat folosirea unei unitãþi pentru recuperarea vaporilor care funcþioneazã curat ºi sigur, pe principiul membranei de separaþie,
a firmei Vacono Borsig din Germania. Tehnologia de execuþie ºi modalitatea de lucru a acestui tip de instalaþie eliminã toate neajunsurile unitãþilor de
recuperare care folosesc cãrbunele activ.
O aplicaþie deosebit de interesantã, complexã ºi care înglobeazã toate activitãþile generatoare de vapori (rezervoarele de depozitare
produse finite, rampã de încãrcare vagoane CF ºi rampã de încãrcare autocisterne), a fost cea de la Rafinãria din Oneºti. Analizând datele
comerciale puse la dispoziþie de cãtre client ºi caracteristicile tehnice ale instalaþiilor existente, firma SYSCOM 18 SRL a propus urmãtoarele:
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# Folosirea unei instalaþii de recuperare a vaporilor cu membranã de
separaþie, Vacono, de 200 mc/h în sistem balansat
# Folosirea unui rezervor cu membranã pentru stocarea intermediarã
a vaporilor
# Montarea unor braþe de încãrcare telescopice noi la rampa CF cu
posibilitatea de recuperare a vaporilor de benzinã
# Montarea de braþe articulate de încãrcare pe sus, cu recuperare de
vapori ºi a unui braþ articulat de încãrcare pe jos a autocisternelor,

primind totodatã sarcina de realizare “la cheie” a sistemului
în calitate de antreprenor general. Introducerea rezervorului
de stocare intermediarã a vaporilor – Vapour Holder de 3150
mc, dotat cu membranã interioarã ºi automatizarea aferentã,
reprezintã o noutate tehnicã în România. Folosirea acestuia
a permis reducerea capacitãþii de prelucrare necesare unitãþii
de recuperare a vaporilor de la cca. 800 mc/h la 200 mc/h.
Practic, instalaþia de recuperare funcþioneazã numai când
nivelul membranei din rezervorul de vapori atinge o valoare
prestabilitã, în restul timpului vaporii circulã liber prin
sistemul balansat. Rezultã economii importante la costurile
de exploatare datorate reducerii duratei zilnice de
funcþionare. Proiectul instalaþiei a primit Avizul Tehnic C.O.V.
ºi Certificatul de Inspectare Tehnicã C.O.V. de exploatare,
conform legislaþiei actuale.

BORSIG

MEMBRANE GAS PROCESSING

Nr. 117 - Mai 2005

METROREX
2005

Unul dintre participanþi a fost firma
ROTRONIC, din Elveþia, reprezentatã de DANIEL
RITLER ºi de BERTRAND PETITPIERRE. Pe lângã
sondele de umiditate ºi temperaturã ºi accesoriile
special proiectate pentru aplicaþiile meteo, au
mai fost prezentate: seria de aparate portabile
HygroPalm, seria de data loggere HygroLogNT
ºi generatorul de umiditate HygroGen2.
Aplicaþiile prezentate au fost: monitorizarea direcþiei ºi vitezei vântului, utilizând data
logger-ul HygroLogNT, ºi calibrarea sondelor de umiditate ºi temperaturã, cu ajutorul
generatorului de umiditate HygroGen2.
Ca accesorii pentru sondele
de umiditate ºi temperaturã au
fost prezentate ecranele de
protecþie contra intemperiilor,
care au fost proiectate special
pentru sondele Rotronic, în
strânsã
colaborare
cu
M e t e o S w i s s (Institutul de
Meteorologie Elveþia).
Acestea pot fi adaptate însã
ºi la sondele altor producãtori.
Produsul poate fi utilizat nu
numai în domeniul meteo, ci ºi
în aplicaþii cum ar fi:
automatizarea
clãdirilor,
agriculturã,
întreþinerea
drumurilor, cercetãri climaterice
în zone izolate, sisteme de
avertizare a prezenþei zãpezii ºi
a gheþii.
Caracteristici tehnice
#
#
#
#
#
#
#
Side-stream

#
Main-stream

Corneliu DUCA
Mobil: 0722 141 596

Meteorex 2005
În perioada 4-6 mai a avut loc la ROMEXPO Expoziþia de
Instrumente ºi Echipamente pentru Servicii Meteorologice
METEOREX 2005. Expoziþia are caracter internaþional ºi se
desfãºoarã din doi în doi ani. Organizatorul din acest an al
evenimentului a fost Administraþia Naþionalã de Meteorologie
din România.

#

Uºor de instalat, cu ventilator încorporat
Carcasã albã, acoperitã special, împotriva radiaþiei
Montare uºoarã a sondei
Ventilator IP54, 12 Vcc sau 24Vcc
Puterea consumatã de ventilator: cca.2W
Rata de aspiraþie: 3.5m/s
MTBF a ventilatorului la 40 0 C: 70’000h/8ani
÷ +60 0C
Domeniul de funcþionare: -30÷
÷ 65mm.
Montare pe pilon radiant ∅ 30÷

Condiþii ideale de ventilare
Sonda este poziþionatã perpendicular pe curentul de aer ºi de aceea aerul poate trece în timp ce
sonda este protejatã în mod optim de intemperii (ploaie, zãpadã, vânt ºi radiaþii solare). Carcasa este
construitã în dublu strat. Ventilarea are loc între mantale, ceea ce permite condiþii optime de mãsurã.
În tubul de absorbþie fluxul de aer este, de asemeni, divizat. Un flux parþial trece prin sondã în timp ce
al doilea trece pe exteriorul tubului de absorbþie, reducând în felul acesta încãlzirea tubului.
Datoritã acestor avantaje, mulþi dintre cei care ne-au vizitat standul au fost interesaþi de aceste
ecrane de protecþie.
Majoritatea firmelor participante, recunoscute pe plan internaþional, utilizeazã sondele de
umiditate ºi temperaturã produse de ROTRONIC: LOGOTRONIC, din Austria, METEO FRANCE
INTERNATIONAL, MICROSTEP - MIS, din Slovacia, OTT MESSTECHNIK, din Germania,
LAMBRECHT, din Germania, CAMPBELL SCIENTIFIC Ltd, din Anglia, ALMOS SYSTEMS, din
Olanda, LOCKHEED MARTIN + SIPICAN, RM YOUNG COMPANY, THE REPUBLIC GROUP ºi
SUTRON CORPORATION, din SUA.
Expoziþia a fost o ocazie excelentã pentru toþi producãtorii de instrumente, echipamente ºi
servicii din întreaga lume de a-ºi prezenta ultimele produse din domeniul meteorologiei ºi
hidrologiei.
Elvira DOBRE
Mobil: 0722 621 869
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Pe data de 06.04.2005 a avut loc, la sediul Agenþiei Regionale
de Protecþia Mediului Sibiu, o expunere susþinutã de reprezentanþii
SYSCOM 18, Andrei Mihail, Vucea Sorin ºi Mareº Daniel, cuprinzând
mai multe teme:
"Monitorizarea emisiilor poluante cu echipamente ABB , DURAG ºi
CROWCON".
"Monitorizarea pH-lui, conductivitãþii ºi a ionilor cu aparaturã GLI,
HAC ºi Galvanic Applied Science" ºi
"Mãsurarea debitelor în canale deschise".

Au participat firme din
zonã,
beneficiari
interesaþi sã instaleze
sisteme de monitorizare
emisii ca: SOMETRA ,
V I T R O M E T A N ,
APPULUM, RESIALU,
STIMET,
VIROMET,
BICAPA º.a.
Expunerea a fost
consideratã foarte utilã
de cãtre participanþi care, cu aceastã ocazie, au cãpãtat noi informaþii în domeniu ºi
posibilitãþi de colaborare directã cu SYSCOM 18 pentru realizarea proiectelor de
monitorizare.
Mihail ANDREI
Mobil: 0722 578 259

Primul display grafic inteligent
- 240 x 128 pixeli EA eDIP 240-7 este primul display din lume cu inteligenþã integratã. Pe lângã faptul
cã este dotat cu un numãr de fonturi încorporate, care pot fi folosite cu o acurateþe de
pixel, este caracterizat de o întreagã gamã de funcþii grafice sofisticate.
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Alimentat la 5V, display-ul este pregãtit instantaneu pentru
funcþionare. Poate fi controlat cu ajutorul uneia din cele 3 interfeþe
integrate: RS-232, SPI sau I2C.
Comenzile grafice similare unui limbaj de nivel înalt sunt
folosite pentru programare. Nu mai este nevoie de timp în plus
pentru programarea setãrilor caracterelor ºi a rutinelor grafice.
Uºurinþa în folosire a acestui display cu panou de tip “touch”
reduce foarte mult timpul de punere în funcþiune.
Acest display este proiectat sã lucreze cu o tensiune de +5V.
Transferul de date este fie serial ºi asincron, folosindu-se un format
RS-232 sau sincron, folosindu-se specificaþia SPI sau I2C. Un
protocol simplu este utilizat pentru toate transferurile de date,
pentru îmbunãtãþirea stabilitãþii datelor.
Versiunile EA eDIP 240B-7LWTP ºi EA eDIP240J-7LWTP sunt
echipate cu un panou tip “touch” integrat. Puteþi face intrãri ºi
setãri grafice doar prin atingerea display-ului. Etichetarea tastelor
este flexibilã ºi poate fi, de asemenea, schimbatã în timpul
funcþionãrii (limbi diferite, iconiþe). Desenarea unei taste
individuale ºi etichetarea este fãcutã cu software-ul integrat.
Amândouã afiºajele: albastru-alb (B) sau negru-alb (J) sunt
echipate cu un LED de fond modern ºi cu consum redus. În timp
ce display-ul negru-alb poate fi citit chiar dacã fondul nu e luminat,
display-ul albastru-alb necesitã un nivel minim de iluminare
pentru a fi lizibil.
Lumina de fond poate fi opritã cu o comandã software, iar
luminozitatea poate fi ajustatã.
Noi recomandãm versiunea negru-alb pentru folosirea în
lumina soarelui. Pentru alte aplicaþii recomandãm versiunea
albastru-alb cu un contrast accentuat.
Display-ul este programat cu ajutorul comenzilor, cum ar fi:
deseneazã un dreptunghi de la (0,0) la (64,15). Nu este necesar
un software sau drivere suplimentare. ªirurile pot fi poziþionate
cu acurateþe de pixel. Atributele de sclipire pot fi asigurate cât
de des se doreºte, în egalã mãsurã ºi pentru grafice. Textul ºi
graficele pot fi combinate oricând. Se pot folosi pânã la 16 setãri
diferite ale caracterelor. Fiecare caracter poate fi mãrit de la 2
pânã la 4 ori. Cu cea mai mare setare pentru caracter, cuvintele
ºi numerele afiºate vor umple ecranul.
Acest display este programabil ºi este prevãzut cu un set
complet de fonturi. Programarea adiþionalã nu este necesarã, în
general.
Dacã, totuºi, este necesarã modificarea sau extinderea setãrilor
interne ale caracterelor sau dacã imaginile ºi macro-urile trebuie
stocate intern, un dispozitiv de programare adiþional - EA-97771USB - este disponibil ca accesoriu pentru a scrie în mod
permanent informaþia pe care ai creat-o în memoria EEPROM
(32kB). Dispozitivul de programare lucreazã sub Windows ºi este
conectat la interfaþa USB a calculatorului. Nu este necesarã o
alimentare cu tensiune suplimentarã ºi este distribuit împreunã
cu un cablu pentru interfaþã.
George BARBÃLATÃ
Mobil: 0722 514 939

Canalul de mãsurare
cu îngustare trapezoidalã
Din cele 22 de sisteme de mãsurare a debitelor de apã pe
canale deschise, realizate de SYSCOM 18, canalul de mãsurare
cu îngustare trapezoidalã, montat pe ieºirea apelor uzate de pe
platforma OLTCHIM Râmnicu Vâlcea, se distinge atât prin
mãrime, cât ºi prin dificultãþile întâmpinate la alegerea soluþiei
tehnice, la execuþia ºi la montarea sa în albia canalului de
evacuare existent.
Canalul de mãsurare montat este o construcþie cu secþiune
trapezoidalã, realizatã din tablã de oþel inoxidabil de 6 mm
grosime, cu lungimea de 7,5 m, cu baza micã de cca. 3 m ºi
înãlþimea de cca. 1 m. El a fost calculat de cãtre SYSCOM 18,
proiectul de execuþie a fost realizat de cãtre Atelierul de
Proiectare al OLTCHIM ºi a fost executat de cãtre SC TERMOREP
din Râmnicu Vâlcea. Sistemul asigurã mãsurarea unui debit
maxim de 6000 m3/h (Figura 1).
Au fost în discuþie douã soluþii tehnice - canal de mãsurare
cu îngustare trapezoidalã sau deversor dreptunghiular - ºi au fost
analizate trei amplasamente posibile.
În realizarea acestui sistem de mãsurare au existat douã
dificultãþi majore, ºi anume:

aplicaþie
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$ Apa
pe
Figura 1
canalul
de
evacuare nu putea
fi opritã nici în
perioada
de
funcþionare
a
instalaþiilor ºi nici
în cea de revizii
sau de reparaþii.
Pentru rezolvarea
acestei probleme
canalul principal a
fost obturat cu
pãmânt în zonele
1 ºi 2 (Figura 2)
urmând
ca,
ulterior, sã se
construiascã 2
stãvilare necesare
opririi apei prin
canalul de mãsurare pentru realizarea operaþiilor de curãþire periodicã. Pe o lungime de cca.
40 de metri s-a construit un by-pass din conductã metalicã, având diametrul de 1400 mm pentru
devierea apei, iar pe toatã perioada lucrãrilor apa infiltratã a fost evacuatã cu o pompã.
Canalul avea un profil modificat, prin depuneri masive ºi neuniforme de calcar pe perimetrul
udat, pe pereþi ºi, mai ales, pe fund, astfel cã a fost necesarã înlãturarea depunerilor pe o lungime
de cca. 300 de metri, fie cu cupa excavatorului, fie manual, cu picamerul. Pentru realizarea unei
porþiuni uniforme ºi orizontale, nivelul fundului în zona de mãsurare a fost ridicat cu 60 de cm ºi
au fost refãcute taluzul ºi profilul pereþilor.

aplicaþie

Figura 2
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Sistemele sunt produse de firma ORFEUS
Combustion Engineering GmbH, una dintre firmele
componente ale grupului DURAG - Germania pentru ale
cãrui produse SC SYSCOM 18 este unic distribuitor pe
piaþa româneascã.
Fiecare sistem de monitorizare, identic cu cel instalat
la Fabrica de ciment din Fieni, are la bazã un senzor de
termografie ºi spectroscopie, care include un boroscop,
o camerã video color cu senzor CCD ºi dispozitive cu
fibrã opticã.
Senzorul este protejat de o carcasã cu rãcire
combinatã cu aer ºi apã ºi dispune de un sistem automat
de retragere pentru situaþii în care apare vreun defect
în sistemul de rãcire.
Aerul destinat rãcirii este utilizat ºi pentru curãþarea
de praf a lentilei de la capãtul boroscopului.
Deoarece apa de rãcire disponibilã la sediul
beneficiarului nu este dedurizatã, firma ORFEUS a
livrat, ca ºi la Fieni, un sistem de rãcire cu apã în circuit
închis, prevãzut cu chiller ºi cu automatizare localã, care
asigurã condiþiile necesare unei funcþionãri de lungã
duratã a instalaþiei, fãrã depuneri de calcar.
Echipamentul furnizeazã apa de rãcire pentru ambele
sisteme ORFEUS.
Sistemul automat de retragere este cu acþionare
pneumaticã si este prevãzut cu un rezervor de aer de
siguranþã, care asigurã retragerea carcasei chiar dacã
debitul de aer de rãcire a scãzut la zero (Figurile 2 ºi 3).

aplicaþie

Figura 2

1 baraj de pãmânt

3 tronson
de intrare

Figura 3
4 îngustare
trapezoidalã

În aceste condiþii, nu este de mirare cã proiectarea, execuþia ºi
punerea în funcþiune a acestui sistem de mãsurare au durat cca 4
ani, fiind nevoie de angajarea unor importante resurse umane ºi
financiare pentru realizarea ºi finalizarea lucrãrilor.

6
conducta
Dn 1400

5 tronson
de ieºire
2 baraj de pãmânt

Adrian BOCªE
Mobil: 0722 798 423

Sisteme ORFEUS de monitorizare pentru cuptorul rotativ
ºi rãcitorul grãtar de la SC CARPATCEMENT HOLDING SA Filiala Bicaz
Dupã punerea în funcþiune, la
sfârºitul lunii noiembrie 2004, a
unui
sistem
ORFEUS
de
monitorizare video ºi termografie
pentru cuptorul rotativ, la Fabrica
de ciment din Fieni (SC
CARPATCEMENT HOLDING SA), în
cursul lunii aprilie au fost
furnizate ºi puse în funcþiune douã
sisteme ORFEUS la Fabrica de
c i m e n t d i n B i c a z , a p a r þin ân d
aceluiaºi holding: un sistem de
monitorizare video ºi termografie
p e n t r u c u p t o r u l r o t a t i v ºi u n
si s te m d e mon ito r iz a r e v ide o
pentru rãcitorul grãtar (Figura 1).

aplicaþie

Figura 1

În câmp, în apropierea ansamblului format din
senzor, carcasã ºi sistemul automat de retragere, se aflã
atât panoul electric care conþine echipamentele
destinate alimentãrii cu energie electricã ºi monitorizãrii
întregului sistem, cât ºi convertoare de fibrã opticã, care
asigurã transmisia imaginii la monitorul LCD instalat în
camera de comandã, prin acest mediu imun la
perturbaþii.
În camera de comandã este instalat, de asemenea,
calculatorul destinat efectuãrii termografiei, în cazul
sistemului destinat cuptorului rotativ. Acest calculator,
în carcasã industrialã, cu monitor LCD, furnizeazã
informaþii de temperaturã. Software-ul de aplicaþie
dispune de toate facilitãþile de monitorizare (stabilire
de arii si linii de interes etc.) ºi de reprezentare graficã,
memorare etc.

aplicaþie
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materialul pãrþilor în contact cu fluidul - oþel inox sau hastelloy C-22
opþional izolaþii ºi manta de izolare.
% Fãrã limitã în aplicaþii
Oþelul inox sau hastelloy C-22 permit mãsurarea debitului masic pentru aproape toate procesele.
% Fãrã limitã de debit
Un domeniu complet de tipodimensiuni pentru debite mici ºi mari de la 27... 250.000 kg/h
sau 1... 9.300 lbs/min.
% Fãrã limitã la produsul mãsurat
Fluidul poate avea vâscozitate ridicatã, poate conþine particule solide, fluidul poate fi format
din amestecuri neomogene, poate conþine incluziuni de aer. Toate acestea au efect mic
asupra preciziei ºi a calitãþii mãsurãrii.
% Fãrã limitã la instalare
Conducta sau corpul debitmetrului pot fi susþinute fãrã nici un efect asupra performanþei.
% Beneficii
Oþelul inox ºi hastelloy C-22 sunt oferite pentru a acoperi cele mai multe procese industriale
OPTIMASS oferã un domeniu vast de conectãri la proces speciale, în completare la flanºele
standard
Seriile 8000 ºi 9000 pot fi utilizate ºi la aplicaþii cu temperaturi pânã la 350 0C / 660 0F
Procesarea semnalului pe panoul frontal: evaluare rapidã a semnalului, ceea ce conduce
la distorsiuni ºi pierderi mai mici, comunicarea prin RS485 permite instalarea la distanþã
pânã la 300 m /1.000 ft
Senzor pentru calibrare date inclus în panoul frontal; de aceea este uºor sã se schimbe
funcþionalitatea I/O fãrã a fi necesarã o reprogramare complexã.
%

%

%

%

În cadrul aceleiaºi acþiuni, a fost livrat ºi pus în
funcþiune un sistem ORFEUS de monitorizare video
pentru rãcitorul grãtar la Fabrica de ciment din Fieni, astfel
încât acum, atât la Bicaz, cât ºi la Fieni sunt puse în
funcþiune sisteme ORFEUS identice de monitorizare
video ºi termografie pentru cuptorul rotativ ºi
monitorizare video pentru rãcitorul grãtar.
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Caracteristici tehnice

Sorin GHEONEA
Mobil: 0722 578 286

Panou
frontal

Debitmetrele masice Coriolis
Krohne a adãugat în portofoliul sãu debitmetrul masic
OPTIMASS 8000/9000, care poate mãsura debitul masic,
debitul volumetric ºi densitatea în aplicaþii cu fluide de
temperaturi mari. Temperaturile de proces pot fi cuprinse
între -180 0C ºi 350 0C.
OPTIMA SS 8000/9000 completeazã familia de
debitmetre masice cu tub rectiliniu ale companiei, atât
a celor mai vândute pe plan mondial, OPTIMASS 7000,
cât ºi a celor pentru debit mic, OPTIMASS 7100.
Krohne are acum o familie de debitmetre masice
OPTIMA SS, care furnizeazã soluþii pentru mãsurare
pentru aproape toate aplicaþiile din industriile chimicã,
petro-chimicã, farmaceuticã ºi din industria alimentarã
ºi pentru bãuturi.
Seriile OPTIMASS 8000/9000 sunt disponibile în 5
tipodimensiuni, care acoperã un domeniu mare de debite
ale aplicaþiilor clienþilor. De asemenea, este disponibil
un domeniu complet de conectãri la proces, incluzând
atât toate tipurile de flanºe, cât ºi conectãri igienice ºi
aseptice.
Opþiunile pentru seriile 8000/9000 includ pãrþi electronice
montate în varianta compactã ºi la distanþã, dar ºi izolaþii
termice ºi mantale de încãlzire.
Datoritã conceptului pãrþii electronice, partea de
întreþinere este mult uºuratã. Modulele electronice sunt
comune tuturor tipurilor de serii OPTIMASS, ceea ce
determinã costuri minime pentru piesele de schimb ale
clientului.
Domenii
de
aplicaþie
Reþele de gaz
A l i m e n t ã r i
gravimetrice
Industria alcoolului
Î n c ã r c a r e
rezervoare
Livrãri de asfalt
Sulf lichefiat
Fluide cu presiune
mare
OPTIMASS
Descoperiþi diferenþa!
OPTIMASS 8000 C ºi 9000 C - Debitmetre masice pentru
aplicaþii de temperaturã mare
% Fãrã limitã la temperaturã
temperatura de proces poate fi de 230 0C (Seria 8000) sau
350 0C (Seria 9000)
%

Materialul
tubului
din oþel inox sau
hastelloy
pentru
toate tipurile de
procese

Flanºe standard
ºi un domeniu mare
de conectãri speciale
la proces

Tub U dublu

Virginia ªERBAN
Mobil: 0722 738 774
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Figura 4

Determinarea concentraþiei unei substanþe solide
într-un lichid cu ajutorul microundelor
Firma
proMtec
produce aparaturã pentru
d e t e r m i n a r e a
concentraþiei
unei
substanþe solide într-un
lichid,
cu ajutorul
microundelor (Figura 1).
Despre partea teoreticã
am vorbit în Syscom
Info nr. 114 din februarie
2004).
În acest numãr vom
prezenta aplicaþiile în
care este utilizat aparatul:
% industria laptelui ºi a
produselor derivate
(iaurt)
% industria amidonului
% industria ciocolatei
% industria zahãrului
% industria berii
% industria bãuturilor
din fructe (concentrate
din fructe)
% fabricarea pastei de
roºii

Figura 1

fabricarea concentratelor proteinice
fabricarea cafelei solubile
% industria hârtiei etc.
Parametri care pot fi determinaþi cu ajutorul acestor aparate sunt: concentraþia,
densitatea ºi conþinutul de apã.
Figura 2a
1. Determinarea concentraþiei de substanþã uscatã din
industria amidonului cu ajutorul microundelor
Cu ajutorul aparaturii furnizate de firma proMtec se
poate determina concentraþia de substanþã uscatã dintro soluþie de amidon. Senzorii nu fac contact cu soluþia
datoritã construcþiei lor, iar soluþia curge nestânjenitã prin
conductã (Figura 2a ºi 2b) de la conducte cu diametru
mic la conducte cu diametru mare.
Figura 2b
Avantaje
Precizia la mãsurare:
% ± 0.2 TS (amidon total)
% calibrarea este liniarã
% se pot conecta patru senzori la unitatea de evaluare
% nu este influenþat de debitul de produs
% lucrãri puþine de întreþinere
% aparatul poate memora pânã la 30 de curbe de calibrare.
%
%

Figura 3
30

Lab

În Figura 3
este datã o
curbã
de
calibrare
pentru
o
suspensie de
amidon, iar
în Figura 4
este datã o
curbã
de
calibrare
pentru
o
soluþie
de
dextrozã.
Mãsurarea
cu precizie a
concentraþiei
de substanþã
conduce la:
% creºterea
randamentului
proceselor
% creºterea
calitãþii
produsului
final.
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Sorin VUCEA
Mobil: 0722 126 204

Senzori pentru confirmarea curgerii
Figura 1
Firma germanã
EGE ELEKTRONIK
este producãtoarea
unei game largi de
senzori destinaþi
confirmãrii curgerii
lichidelor
în
instalaþii. Aceºtia
sunt integraþi în
aplicaþii unde este
necesarã pãstrarea
unui anumit domeniu al debitului, scãderea sub o valoare prestabilitã a
acestuia fiind sesizatã ºi transmisã cãtre unitatea de control sau cãtre operator.
În cele ce urmeazã vã prezentãm câteva caracteristici tehnice
care recomandã utilizarea lor:
Funcþioneazã pe principiul
Flow
Figura 2
calorimetric (Figura 2); nu au piese
în miºcare.
No Flow
Existã
douã
variante
constructive: cu montare axialã la
intalaþie pentru conducte cu
diametrul mai mic de 20mm
(Figura 3) sau cu montare radialã
(Figura 4).
Domeniul vitezei de curgere
Figura 3
variazã în funcþie de model ºi de
cerinþele aplicaþiei. Astfel, pentru
modelul cu montare radialã pragul
poate sã corespundã unei valori în
domeniul 1... 500cm/s pentru apã
ºi 3... 300cm/s pentru ulei. În cazul
senzorilor de curgere cu montare
axialã, luând în calcul secþiunea
conductei, domeniul de curgere
variazã de la 0,1... 500ml/min
Figura 4
pentru un diametru Ø4mm, pânã
la 3... 40l/min pentru un diametru
Ø19mm.
Setarea pragului vitezei de
curgere la care trebuie realizatã
avertizarea este efectuatã uºor,
prin potenþiometru.
În funcþie de particularitãþile
aplicaþiei, atât modelul cu
montare radialã, cât ºi cel cu montare axialã pot fi achiziþionate
sub douã variante: compactã (Figurile 3 ºi 4), la care elementul
sesizor care este inserat în conductã este corp comun cu
procesorul, ºi separatã (Figurile 5, 6 ºi 7), la care procesorul
este de tip modul cu montare pe ºinã DIN, distinct de elementul
sesizor.
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În momentul sesizãrii Figura 5
Figura 7
pragului setat este realizatã
o ieºire; în acest caz, în
funcþie
de
dorinþa
beneficiarului, se poate
opta pentru un senzor de
curgere cu ieºire pe releu
sau pe tranzistor PNP.
Existã ºi variantã cu ieºire Figura 6
analogicã 4... 20mA
corespunzãtoare unui
domeniu de curgere ale
cãrui limite sunt setate de
asemenea
prin
potenþiometre, model ce
permite informarea asupra
menþinerii unui domeniu
prestabilit al debitului, ºi nu
valoarea acestuia.
Pentru cazurile în care, pe lângã realizarea unei ieºiri, se doreºte ºi vizualizarea localã a
vitezei de curgere, se poate opta pentru varianta cu afiºor încorporat (Figurile 8 ºi 9).
Figura 88
Figura

Pagina 7

Mãsurarea fluidelor de gaze
Debitmetrele cu tub Pitot
SYSCOM 18 propune o
soluþie rentabilã pentru
mãsurarea debitelor de gaze
de la Solartron Mobrey:
debitmetrul Pitot din seria
KB (Figura 1).
Seria KB, cu forma sa
unicã ºi patentatã, are un
numãr
de
avantaje
semnificative, în plus faþã de
alte
tuburi
Pitot
ºi
debitmetre,
ceea
ce
reprezintã
o
alegere
justificatã pentru multe
aplicaþii
în
domeniul
gazelor, lichidelor sau
aburului.

Senzorul de debit din seria
KB este elementul primar
care, introdus în fluxul de gaz,
genereazã
o
presiune
diferenþialã, similar cu o
diafragmã
sau
Ve n t u r i .
Standard seria KB este
conectatã cu un traductor de
presiune diferenþialã 4301,
care converteºte presiunea
diferenþialã în 4-20 mA
(Figura 2).

Figura 2

Figura 9

R

Outlet tube

Inlet tube

300
430
Flow direction

Spre deosebire de senzorul
Pitot clasic, seria KB prezintã
capacitatea de a genera o medie
a presiunii diferenþiale prin
intermediul multiplelor gãuri de
sesizare aflate pe cele douã pãrþi
ale senzorului amonte ºi în aval.
Aceste puncte de mãsurã
creeazã în mod constant o
valoare medie a profilului de
curgere pentru a genera un
semnal de presiune diferenþialã
cât mai precis ºi mai apropiat de
condiþiile de lucru (Figura 3).
Avantajele seriei KB
Senzor patentat cu secþiune
pãtratã.
Forma pãtratã a senzorului ºi
tuburile de redistribuire externe
creeazã un punct fix de separare
a fluidului pentru toate lichide ºi
gazele, garantând precizia
optimã,
independent
de
Numãrul Reynolds ºi de debit.

În cazul senzorului de curgere cu electronica separatã, existã opþiunea pentru un model
de procesor care, pe lângã urmãrirea unui prag al vitezei de curgere, poate urmãri ºi un prag
al temperaturii lichidului vehiculat.
Existã o diversitate constructivã legatã de lungimea elementului sesizor, care este inserat în
conductã, de materialul carcasei procesorului (INOX, PBT) ºi al elementului sesizor (INOX,
PTFE sau altele cu rezistenþã mare la medii chimice agresive), de destinaþie: caracteristici
specifice pentru industria alimentarã sau pentru montarea în mediul Ex (Figurile 10, 11 ºi 12).
Figura 11

Figura 10

Figura 3

Figura 12

Figura 1

Figura 13

Forma pãtratã a senzorului
este punctul forte pentru
performanþele obþinute, spre
deosebire de senzorii cu formã
simplã, rotundã, ce au punctul de
separare a fluidului care variazã cu numãrul Reynolds
(debitul), conducând la o precizie greu de estimat
(Figura 4).
Safelock
mounting

Printre aplicaþiile curente
putem enumera confirmarea
curgerii pentru protecþia
pompelor, a realizãrii ungerii ºi
a rãcirii etc. (Figura 13).

Figura 4

Gabriel SALVAROVSHI
Mobil: 0722 855 158

Senzor simetric pentru debit bidirecþional
Designul unic al senzorului cu puncte de mãsurã pe
ambele pãrþi ale sale, atât amonte cât ºi în aval, îi oferã
capacitatea mãsurãrii bidirecþionale a fluxului de gaz cu
aceeaºi precizie în ambele direcþii (Figura 5).
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Manifold cu trei cãi
Opþional, seria KB permite
montarea unui manifold cu trei
robineþi pentru instalarea,
direct pe elementul Pitot, a
traductorului de presiune
diferenþialã 4301, rezultând o
Square sensor
uºurinþã la montaj, reducerea
costurilor de instalare prin eliminarea conductelor de
impuls ºi a fittingurilor aferente, reducerea scurgerilor
potenþiale (Figura 6).
Prezenþa punctelor de
Figura 6
mãsurare multiple de-a
lungul elementului primar,
de o parte ºi de alta a
senzorului, conduce la
realizarea profilului de
curgere a fluidului atât în
zona de impact (înaltã
presiune), cât ºi în zona de
aspiraþie (joasã presiune),
fapt de o importanþã
deosebitã pentru precizia de
mãsurare a fluidului, mai ales
în aplicaþiile industriale unde
prezenþa vanelor ºi a coturilor
duce la o perturbare
importantã a curgerii gazului
Figura 7
(Figurile 7 ºi 8).
Figura 5

Figura 8

Multiple sensing points

KB Series:
130mm of linear weld

Figura 11
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Figura 12

În operare normalã, display-ul LCD va afiºa alternativ urmãtoarele variabile:
&
&
&
&
&
&

ieºire %
ieºire mA
ieºire scalatã cu unitãþi de mãsurã (0 – 150 l/min)
volum total (8 digit)
punctul de setare al controlerului
deviaþia de mãsurare.
Remus BENÞAN
Mobil: 0724 383 856

Trusã
de scule
pentru electroniºti

Trusa de instrumente
conþine:
a) instrumente de
reglare/centrare, cutter 4",
pompã de fludor, lanternã,
set de chei hexagonale - 9
piese, garou 5", inserter/
extractor circuite integrate,
cuþit cu lamã de precizie,
oglindã de inspectare, pilã
subþire platã, cheie tip lamã
pentru piuliþe: 1/4", 5/6", 3/8
b) ºurubelniþe: Philips
(#0, #1, #2), tip minus (3/32",
3
/16", ¼”, 5/16")
c) foarfece electricieni,
cleºti: 5 ¾”, 4 ½”, 6" cu cuþit
de sârmã
d) ruletã/riglã 6" din oþel
inoxidabil, letcon, fludor,
cleºte de dezizolat ºi tãiat
sârmã, cheie de 6"
reglabilã.

Traditional flowmeter:
1570mm of linear weld
Typical for 250mm pipe

Traductorul de presiune diferenþialã 4301, ce
însoþeºte seria KB, este soluþia idealã pentru aplicaþii
diverse datoritã flexibilitãþii aparatului ºi a costurilor
de întreþinere reduse (Figura 9).
Figura 9

Caracteristici
&

&
&
&
&
&
&
&
&
&

Domeniul de mãsurã: 01,25 mbar pânã la 0-400
bar
Rangeabilitate 40:1
4-20mA ºi comunicaþie
HART
Operare convenþionalã
sau multi-drop
Certificare Eexd ºi Eexia
Protecþie IP67
Carcasã aluminiu sau
oþel inoxidabil
Totalizarea volumului
Precizie ± 0,05%
Stabilitate dupã 24 luni
0,1%.

Seria 4301 de la Solartron Mobrey utilizeazã, ca
principiu de mãsurare, binecunoscuta metodã a
detectãrii capacitãþii, îmbunãtãþitã de microprocesorul
echipamentului (Figura 10).
Figura 10

Pr o i e c t a t
pentru
mãsurarea de proces ºi
controlul
aplicaþiei,
seria 4301 genereazã un
semnal 4-20 mA , care
este direct proporþional
cu presiunea aplicatã.
Pr o t o c o l u l
de
comunicaþie HART este
standard pentru toate
aplicaþiile. De asemenea, configurarea localã se
poate face complet, fãrã a fi necesar un PC
portabil pentru acest lucru (Figurile 11 ºi 12).
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Este o trusã idealã
pentru service electronic
general, ce conþine atât
instrumente electronice,
cât ºi instrumentele
necesare în mod obiºnuit
pentru a ajunge la partea
electronicã.

Magazin de desfacere ºi prezentare
S t r. M a i c a D o m n u l u i
N r. 4 5 S e c t o r 2 B u c u r e º t i
SECTOR 6 ! TEL: 310 26 78; 310 26 79 ! TEL / FAX: 222 91 76; 222 91 79

! E-mail: syscom@syscom.ro
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