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mãsel
Staþia de mãsurare a gazelor Sãr
Sãrmãsel

La sfîrºitul lunii iulie 2006, SYSCOM 18 a predat beneficiarului, Romgaz Mediaº, Sucursala Ploieºti, obiectivul Staþia de Mãsurare a Gazelor
Sãrmãºel.
Sistemul de mãsurare implementat deserveºte depozitul subteran de gaze Sãrmãºel. Scopul acestui sistem este sã mãsoare atît cantitatea totalã de
gaze injectatã ºi extrasã din depozitul de gaze, cât ºi cantitãþile corespunzãtoare la nivel de grupuri ºi, respectiv, de sondã, permiþând, astfel, sã se
efectueze bilanþurile de gaze pe sistem ºi pe subsisteme, bilanþuri care sã punã în evidenþã eventualele anomalii în exploatarea depozitului subteran
de gaze Sãrmãºel.
Aºa cum se vede din schema de flux, sistemul de mãsurare fiscal este alcãtuit din douã linii. Fiecare linie are în componenþã urmãtoarele elemente:
! Un robinet de intrare, sferic, cu acþionare electricã
! Un robinet de ieºire, sferic, cu acþionare manualã
! Un contor ultrasonic TwinSonic, produs de firma Instromet din Belgia
! Un mosor de conductã 3D, ce înlocuieºte turbina etalon
! Douã transmitere de presiune absolutã
! Trei teci de temperaturã
! Douã termorezistenþe Pt100 ºi douã transmitere de temperaturã
! Douã calculatoare de debit în configuraþia pentru contor ultrasonic.
Contorul ultrasonic TwinSonic 3+1C include pe un singur mosor de conductã (corpul contorului) douã contoare ultrasonice independente, ºi
anume un Q.Sonic-3C ºi un CheckSonic-1C. Contorul cu 3 cãi, Q.Sonic-3C, serveºte drept contor primar pentru mãsurãtorile fiscale. CheckSonic-1C
(o cale ultrasonicã) este utilizat pentru a verifica performanþa contorului Q.Sonic-3C ºi serveºte ca rezervã în cazul unei defecþiuni la Q.Sonic-3C. Atât
contorul Q.Sonic-3C, cât ºi cel CheckSonic-1C au propriile transmitere de presiune ºi temperaturã, dar ºi propriul calculator de debit M2000 FC. În plus,
cele 2 linii de mãsurã utilizeazã în comun ºi urmãtoarele echipamente:
! Un contor cu turbinã etalon
! Un transmiter de presiune
! Un senzor Pt100 ºi un transmiter de temperaturã
! Un calculator de debit M2000FC configurat pentru turbinã
! Un Controler de staþie
! Un gazcromatograf de proces Encal 2000 PGC.
Contorul cu turbinã SMRIX Dn 400 G 6500 este instalat în panoul de mãsurare fiscalã, fie în linia 1, fie în linia 2 de mãsurare, atunci când se
efectueazã procedura de verificare metrologicã a debitmetrelor fiscale ultrasonice. Indiferent unde este instalat, se utilizeazã acelaºi calculator de
debit ºi aceleaºi transmitere de presiune ºi de temperaturã.
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Gazcromatograful mãsoarã independent, în mod continuu, compoziþia
gazului în douã puncte distincte. Un flux este utilizat pentru mãsurarea
compoziþiei gazelor din panoul fiscal cu ultrasonice Sãrmãºel Total, celãlalt
flux este utilizat pentru mãsurarea compoziþiei gazelor din panoul fiscal cu
turbina din direcþia Band.
Controlerul de Staþie are comunicare cu Gazcromatograful, cu toate
celelalte calculatoare de debit ºi cu sistemul de supervizare ºi în plus
genereazã rapoartele fiscale pe baza datelor colectate de la calculatoarele
de debit ºi de la gazcromatograf.
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cu traductoare multivariabile XMV. Fiecare calculator este prevãzut cu un
modem GSM, ce asigurã comunicarea cu sistemul de supervizare.
Pentru alte detalii vã stãm la dispoziþie.

Marcel BUZOIANU
Mobil: 0724 200 865

Calculatorul de supervizare este interfaþa primarã cu sistemul de mãsurare.
El proceseazã datele de la calculatoarele de debit, sistemele de mãsurã
amplasate la sonde, sistemul de mãsurare amplasat în incinta TRANSGAZ ºi
sistemul de mãsurare pentru direcþia Band.
Datele sunt prezentate pe afiºajul sinoptic, grafic, color ºi includ datele
curente, orare ºi totalurile zilnice.
Se utilizeazã pachetul software eXLerate® 2003, care asigurã interfaþa cu
operatorul, raportãri, alarme ºi grafice cu evoluþia principalilor parametrii ai
staþiei de mãsurã. Rapoartele ºi arhivele sunt stocate în format de fiºier
compatibil cu Microsoft Excel®.

SRAC ºi IQNET certificã sistemul de management al sãnãtãþii ºi
securitãþii ocupaþionale al organizaþiei
SC SYSCOM 18 SRL pentru urmãtoarele activitãþi:
# Servicii de proiectare ºi asistenþã tehnicã pentru instalaþii de
automatizare
#

Servicii de distribuþie ºi service pentru echipamente ºi instalaþii
de automatizare

#

Servicii de verificare metrologicã.

Conform condiþiilor din referenþialul OHSAS 18001:2004.

Serverul Web asigurã conectarea staþiei de mãsurare Sãrmãºel la Intranetul
Romgaz. Sistemul permite citirea datelor de proces ºi tipãrirea rapoartelor.
O altã funcþie asiguratã de cãtre calculatorul Server Web este aceea de a
comunica cu calculatoarele de debit amplasate la grupurile de sonde.
Comunicarea cu aceste calculatoare se realizeazã automat, la fiecare 2
ore, utilizând modemurile GSM. Se utilizeazã pachetul software WIN CCU32,
care asigurã interfaþa cu operatorul, interogarea bazei de date din fiecare
calculator de debit amplasat în grupurile de sonde, crearea ºi gestionarea
bazelor de date, crearea rapoartelor de lucru ºi alarme, grafice cu evoluþia
parametrilor din fiecare punct de mãsurare.
Grupurile de sonde (11 grupuri/53 sonde) sunt echipate cu calculatoare
de debit multistream XRC 6490, producãtor Totalflow USA. Fiecare calculator
este capabil sã gestioneze pânã la 8 linii de mãsurare cu diafragmã echipate
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Semnalizator de nivel M-Switch

Densimetrul industrial portabil DM-230.2 Mp pentru lichide

Minisemnalizatorul de nivel M-Switch este compus dintr-un plutitor de mici
dimensiuni ºi un corp care conþine un micro-switch. Mobrey M-Switch
detecteazã cu precizie nivelul lichidului ºi furnizeazã un contact liber de
tensiune pentru semnalizare alarmã sau poate fi parte a unui sistem de
control al pompei.
Construcþie completã din oþel inox, M-Switch este proiectat pentru montare
pe lateralul vasului, prinderea putând fi fãcutã prin flanºa Mobrey, DN50 sau
prin filet 2".

Senzor cu flotor submersibil pentru mãsurãtori în interiorul rezervoarelor
pânã la adâncimea de 30 de metri cu precizia de 0.0005g/cm3
Substanþe:
Produse petroliere uºoare
Produse chimice
Produse alcoolice
Produse farmaceutice ºi cosmetice
Produse alimentare, lapte, produse lactate.

Caracteristici
Construcþie industrialã robustã
Se pot utiliza pe rezervoare de mici dimensiuni
Material construcþie oþel inox 316
Montare în filet sau flanºã.
Aplicaþii
Alarmã nivel minim sau maxim
Control funcþionare pompe în rezervoare de colectare
Alarmã nivel minim sau maxim în rezervoare de condensat
Nivel ºi control pompã în rezervoare de stocare.
Avantaje
Design simplu ºi cu siguranþã în funcþionare
Se poate utiliza pentru majoritatea fluidelor
Necesitã un minimum de întreþinere
În conformitate cu directivele europene
Pot fi utilizate ºi în zone cu pericol de explozie, ATEX EExd.
Instalare

M-Switch este proiectat pentru montare directã pe peretele lateral al
rezervoarelor sau în camera externã. Trebuie aleasã o poziþie unde efectul
de turbulenþã datorat agitatoarelor este minim. Semnalizatorul de nivel
trebuie poziþionat, astfel încât plutitorul sã se miºte liber pe toatã cursa sa ºi
sã nu atingã marginile rezervorului.

Domenii de utilizare:
Rafinãrii ºi industria petrochimicã
Producþia de alcooli
Producþia de bãuturi rãcoritoare ºi alcoolice
Cisterne, autocisterne, vagoane cisternã
Rezervoare pentru stocarea produselor.

Senzorul cu flotor submersibil garanteazã precizie ridicatã pentru
mãsurãtori de densitate fãrã prelevare de probe.
Instrumentul modern, portabil, bazat pe utilizarea microprocesorului,
oferã:
Citirea densitãþii:
densitatea realã: g/cm3, Kg/m3, lb/gal, lbm/ft3
densitatea de referinþã la:150C, 200C, 600F
unitãþi API
greutatea specificã
% în alcool.
Citirea temperaturii: 0C, 0F
Compensarea automatã a temperaturii
Calibrarea cu apã distilatã: valorile de referinþã pentru apã distilatã la
diferite temperaturi sunt stocate în memorie
Ajustarea la zero
Memorie pentru 250 de rezultate ale mãsurãtorilor cu valorile
corespunzãtoare, data ºi timpul
Interfaþã serialã RS232 ºi port de date în IR pentru transferul valorilor la
PC sau la imprimantã
Software-ul ruleazã sub MICROSOFT Windows 95/98.

produse din

stoc
!
!
!
!
!

Virginia ªERBAN
Mobil: 0728 989 662

CARACTERISTICI:
Gama de mãsurã a densitãþii: 0,6500... 1,5000 g/cm3
Domeniile pentru flotor: 0,6500-1,1000 g/cm3; 0,7000-1,1500g/cm3
0,7500-1,2000 g/cm3; 0,8000-1,2500g/cm3
0,8500-1,3000 g/cm3; 0,9000-1,3500g/cm3
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Domeniile de mãsurã pentru flotor: 0,9500-1,4000 g/cm3; 1,0000-1,4500g/cm3
1,0500-1,5000 g/cm3
0
Gama de temperaturã: -30... +50 C
Precizia: Densitate ±0,0005 g/cm3
Densitate ±0,3 0C
Rezoluþia: Densitate ±0,0001 g/cm3
Temperaturã ±0,10C
Adâncimea de coborâre a corpului de probã: pânã la 30 de metri
Temperatura ambiantã: -20... +500C
Sursa de alimentare: baterie NiCd (NiMH) cu circuit de încãrcare/descãrcare
6V - 1000 mAh
Timpul de funcþionare fãrã încãrcare: aproximativ 10 ore
Dimensiuni: 510 x 245 x 140 mm
Greutate: aproximativ 4,5 Kg
Protecþie intrinsecã: ExibIIBT4.

produse din

stoc

Sorin VUCEA
Mobil: 0722 126 204

Transformatoare de curent
pentru aplicaþii de energeticã ºi automatizãri
Firma elveþianã LEM a introdus în fabricaþie un nou tip de produs, ºi
anume seria TT de traductoare de curent, care, de fapt, sunt transformatoare
de curent cu ieºire directã în curent.
Raportul de transformare al acestor transformatoare este de 1:3000. Din
aceastã serie se aflã în fabricaþie, deocamdatã, douã tipuri de produse:
TT 50-SD ºi TT 100-SD.

!
!
!
!
!
!
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bandã de frecvenþã: 50/60 Hz
fantã pentru conductorul primar: 8 mm (TT 50-SD ) sau 16 mm (TT 100-SD )
curent de ieºire redus: 16.66 mA ( TT 50-SD ) sau 33.33 mA (TT 100-SD )
precizie absolutã: 1% la curentul nominal I PN
liniaritate: 0.1%
derivã de fazã: 1.5% ±10.

Urmãrind aceste caracteristici, putem stabili urmãtoarele avantaje ale
seriei TT:
! precizie bunã ºi liniaritate foarte bunã
! deriva de fazã redusã - pentru mãsurãri de putere activã precise
! uºoare ºi compacte - adecvate pentru montarea în spaþii înguste
! curent de ieºire redus - asigurã siguranþa ºi usurinþa în instalare (nu este
necesarã oprirea instalaþiei faþã de transformatoarele cu ieºire de 1A sau 5A)
! instalare uºoarã - au carcasã de tip “bobinã despicatã”, nu necesitã alimentare,
au curent de ieºire redus
! performanþe superioare - pentru o tehnologie de tipul “bobinã despicatã”
! preþ competitiv- preþ scãzut ºi cost de instalare redus
! calitate ºi fiabiliate ridicate - cost de întreþinere redus
Aplicaþiile acestor traductoare sunt multiple:
! în energeticã, pentru mãsuratori în substaþii sau în sistemele de
monitorizare a calitãþii energiei
! în automatizãri, pentru sistemele concentratoare de date, pentru
managementul facilitãþilor, pentru automatizarea clãdirilor
! în producþie, pentru integrarea în echipamente de conversie sau
adaptoare.
George BARBÃLATÃ
Mobil: 0722 514 939

Cleºti ampermetrici
Firma japonezã Kyoritsu
produce, cu o tradiþie de peste
60 de ani, instrumente pentru
testarea
ºi
mãsurarea
mãrimilor electrice.
Din gama de instrumente
produse de firma Kyoritsu fac
parte: multimetre, cleºti
ampermetrici, aparate pentru
testarea
împãmântãrilor,
aparate pentru testarea
rezistenþei izolaþiei ºi a
continuitãþii, aparate pentru
mãsurarea ºi monitorizarea
puterii ºi a energiei.
Dintre noutãþile oferite de
firma Kyoritsu, vom prezenta, în
acest numãr, douã modele noi
de multimetre digitale.
Modelele 1011 ºi 1012 sunt
multimetre cu autoscalare,
compacte, robuste ºi uºor de
folosit.

Principalele caracteristici ale acestor traductoare sunt:
! carcasã de tip “bobinã despicatã”
! dimensiuni ºi greutate reduse
! nu necesitã alimentare separatã
! domenii de mãsurã: 50A r.m.s. ( TT 50-SD) ºi 100A r.m.s. ( TT 100-SD)

Caracteristicile multimetrelor sunt:
afiºare LCD cu 6000 de numere,
mãsurare True RMS (numai modelul
1012), mãsurare temperaturã
(numai modelul 1011), bargraf,
funcþiile MIN ºi MAX, ce permit
memorarea valorii minime sau
maxime pe durata unei mãsurãtori,
oprire automatã a instrumentului
dupã aproximativ 30 de minute
pentru conservarea duratei de viaþã
a bateriei, funcþia DATA HOLD,
protecþie antiºoc.
Parametrii ce pot fi mãsuraþi sunt:
$ Te n s i u n i
c.c.:
600mV/6/60
600(Impedanþã de intrare 10MW)
$ Tensiuni c.a.: 6/60/600V (Impedanþã
de intrare 10MW)
$ Curenþi c.c.: 600/6000mA/60/600mA/
6A/10A
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Curenþi c.a.: 600/6000mA/60/600mA/6A/
10A
$ Frecvenþã: 10/100Hz/1000Hz/10kHz/
100kHz/1000kHz/10MHz
$ Rezistenþã: 600Ω/6/60/600kΩ/6/60MΩ
$ Capacitãþi: 40µF/400µF/40µF/40µF/
400µF/4000µF
$ Test diodã ºi buzzer continuitate
0
$ Temperatura: -50...+300 C (numai modelul
1011, ce va fi livrat cu sondã de
temperaturã tip K).
$

Dimensiunile multimetrelor sunt:
161x82x50 (mm). Greutatea este micã,
de aproximativ 280g. Multimetrele sunt
proiectate în conformitate cu standardul
internaþional de siguranþã IEC 61010-1
CAT. III, 300V./CAT.II 600V.

De
asemenea,
trebuie
prezentatã noua serie de cleºti
ampermetrici, ce cuprinde 4
modele noi, instrumente ce pot
mãsura, pe lângã curent
(continuu sau alternativ),
tensiune, rezistenþã, capacitãþi
frecvenþã ºi temperaturã.
Dintre caracteristicile acestor
instrumente trebuie amintite:
$ citire True RMS, pentru o
mãsurãtoare precisã (numai
modelele 2046R ºi 2056R)
$ corp principal cu pereþi dubli pentru o mânuire mai confortabilã
$ funcþia NCV (detectare tensiune fãra contact) permite semnalizarea unei
tensiuni ce depãºeºte 100V (fãrã a mãsura valoarea acesteia). Semnalizarea
prezenþei tensiunii se face prin aprinderea unui LED roºu în partea de sus a
instrumentului. Detectarea tensiunii fãrã contact se face indiferent de funcþia de
mãsurã selectatã
$ afiºaj LCD cu iluminare pentru a facilita mãsurãrile în spaþii slab luminate.
(cu excepþia modelului 2040)
$ bargraf cu 6039 de numere
$ la modelele 2046R ºi 2056R se poate conecta o sondã de temperaturã tip K,
cu ajutorul cãreia se poate mãsura temperatura în grdC sau grdF
$ funcþia Peak, ce permite mãsurarea vârfului curentului de pornire
$ funcþia MIN/MAX, ce reþine valoarea minimã ºi maximã pe durata unei
mãsurãtori
$ funcþia REL, ce permite vizualizarea variaþiei valorii pe durata unei mãsurãtori.

Dragoº DINU
Mobil: 0723 272 574

GASTEC 2006 - Abu Dhabi
Între 4-7 dec. 2006, firma SYSCOM va fi prezentã la GASTEC 2006,
una din cele mai importante expoziþii în domeniul gazelor naturale,
LNG ºi LPG.
Anul acesta expoziþia va avea loc în Abu Dhabi.
Vã aºteptãm la standul nostru S6.
Mai multe detalii pe www.gastech.co.uk.
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Debitmetrul volumetric pentru gaze D-FL 200
Aplicaþii
Emisiile de noxe trebuie monitorizate în conformitate cu cerinþele europene.
Pentru determinarea masicã a noxelor, gazele arse trebuie, de asemenea,
mãsurate cu ajutorul unui aparat de mãsurã. Sistemul de mãsurã
DURAG D-FL 200 determinã în mod continuu viteza gazului, dar ºi debitul
gazelor arse. Valorile-limitã depãºite sunt imediat indicate în aºa fel încât sã
se permitã intervenþia în sistemul de control al fabricii pentru a nu se depãºi
valorile-limitã pentru emisiile de noxe.
Sistemul de mãsurã este construit în special pentru monitorizarea debitului
sub punctul de rouã la gaze corozive. Senzorii sunt complet separaþi de gazul
mãsurat prin purjarea cu aer.
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Elementele unui astfel de sistem de mãsurã sunt:
# 2 flanºe de mãsurã
# 2 capete de mãsurã
# o unitate de evaluare D-FL200-10, având carcasã cu protecþie climaticã
IP65
# o unitate de purjare cu aer pentru rãcirea ºi curãþarea senzorilor.
Opþional, sunt disponibile, de asemenea, ºi urmãtoarele accesorii:
# card DIO pentru punct de referinþã sau de zero
# card Modbus
# transmiter de mãsurare a temperaturii
# transmiter de presiune absolutã
# carcasa de protecþie pentru unitatea de evaluare
# carcase de protecþie pentru senzori
# carcasa de protecþie pentru unitatea de purjare.
Carcasele de protecþie nu sunt necesare în cazul în care aparatul este
utilizat într-o zonã protejatã.
Instalarea
În livrarea echipamentului este inclusã ºi o documentaþie extinsã despre
montaj ºi instalare. Pentru aliniamentul stuturilor sudate noi, vã putem
oferi un sistem optic de aliniere. La cerere, îi puteþi angaja pe tehnicienii
noºtri pentru comisionarea aparatului care, în acelaºi timp, pot efectua
instructaje cu personalul care va exploata echipamentul.
Conductã
Unitate senzor

Purjare
inversã

Purjare

Componentele sistemului DFL200
Unitate microprocesor

Metoda de mãsurã
Sistemul ultrasonic D-FL 200 lucreazã pe baza metodei pulsului acustic
diferenþial. Traductorii ultrasonici pot sã lucreze în modul receptor sau
transmiþãtor. Capetele de mãsurã, împreunã cu senzorii, sunt montaþi într-o
conductã într-o poziþie în care componenþa vectorialã a fluxului de gaz coincide
cu direcþia sunetului. Traductorii transmit ºi primesc impulsuri în mod continuu.
Fluxul de gaz influenþeazã timpul de tranzit. Timpul parcurs înspre partea
superioarã este scurtat, iar timpul parcurs înspre partea inferioarã este
prelungit. Descrierea matematicã a acestor doi timpi de tranzit include douã
necunoscute: “viteza gazului” ºi “viteza sunetului”. Aceste douã necunoscute
pot fi aflate prin intermediul unui sistem de ecuaþii. Viteza rezultatã poate fi
multiplicatã cu secþiunea conductei pentru a obþine debitul
volumic.Temperatura ºi presiunea sunt necesare pentru calculul debitului
standard.
Unitate de evaluare

Unitate
de urmãrire

Placã
electronicã
pt. control
ºi mãsurã

Recunoaºtere
sistem

Senzor în amonte

Principiu de mãsurã DFL200

Senzor în aval

Existã douã sisteme standard D-FL 200:
Sistem 2
# Sistemul 2 cu traseu de mãsurã de pânã la 8m
# Sistemul 3 cu traseu de mãsurã de pânã la 11m.

Opþional

Unitate de purjare cu aer

Modbus

Elvira DENIªAN
Mobil: 0726 222 957

OPTIWAVE
TRADUCTOARE DE NIVEL tip RADAR pentru aplicaþii
în mãsurarea nivelului materialelor solide ºi granulare
KROHNE este una
dintre
firmele
inovatoare în domeniul
t e h n o l o g i e i
microundelor pentru
aplicaþii industriale,
fiind printre primele
care au proiectat ºi au
fabricat un traductor de
nivel de tip radar, fãrã
contact, de proces, cu
alimentare din buclã de
4-20 mA.
Noua generaþie de
traductoare de nivel
radar, OPTIWAVE 7300C, utilizeazã tehnologia modulãrii în fazã a undei
emise, cu transmisie continuã ºi mãsurarea defazajului între unda emisã
ºi cea recepþionatã. Aceastã tehnologie, aplicatã în banda de frecvenþã
superioarã (24 GHz), face ca traductorul sã fie imun la materialele
suspendate în atmosferã (praf, alte particule), astfel încât instrumentul
devine ideal pentru utilizarea în domeniul materialelor solide, granulare,
chiar cu un conþinut ridicat de praf.
Mãsurarea nivelului în buncãre sau silozuri cu materiale solide este o
problemã destul de complicatã, din douã puncte de vedere:
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În primul rând, materialele solide formeazã un unghi de taluz, destul de
greu de determinat ºi variabil în funcþie de situaþie. Materialul se depune fie
sub formã de con, fie sub formã de pâlnie. Uneori, de exemplu în cazul
cimentului, când descãrcarea se face mult timp, printr-o singurã gurã,
formeazã un puþ destul de îngust deasupra gurii de descãrcare. Nivelul
materialului rãmâne constant în restul depozitului, dar dupã un anumit timp
malurile se prãbuºesc în gol, iar nivelul general scade brusc ºi aparent
inexplicabil.
Acest comportament, relativ imprevizibil, face ca mãsurãrile de nivel sã
aibã un grad destul de ridicat de incertitudine. Incertitudinea este cu atât mai
mare cu cât buncãrul este mai larg. De regulã, aceastã incertitudine este
asumatã (pânã la un anumit nivel), dar poate fi minimizatã prin poziþionarea
corespunzãtoare a traductorului ºi, nu în ultimul rând, prin interpretarea
corectã a valorilor mãsurate, pe baza analizei situaþiei curente (descãrcare
sau încãrcare) ºi a experienþei acumulate în timp de cãtre cei care exploateazã
silozul respectiv. Informaþia referitoare la nivel este relevantã, nu atât pentru
gestiunea silozului, cât pentru coordonarea acþiunilor de încãrcare/descãrcare.
Al doilea factor important este prezenþa prafului în aer, mai ales în perioada
în care silozul este în curs de încãrcare. De regulã, încãrcarea se face
pneumatic sau cu sisteme vibrante, sau chiar combinat, ceea ce produce o
mare cantitate de praf în suspensie. Praful aflat în suspensie determinã
atenuarea puternicã a semnalului, dacã se folosesc traductoare cu ultrasunete
sau traductoare radar cu mãsurarea timpului de ecou.
Practic, traductoarele cu ultrasunete sunt anihilate, în multe buncãre, de
praful aflat în suspensie. Traductoarele radar din seria OPTIWAVE 7300,
folosind tehnologia cu modulaþie de fazã FMCW, realizeazã o imunitate
deosebitã faþã de praful în supensie. Dinamica semnalului, la aceste
instrumente, este de 110 dB. Aceastã valoare este un indicator foarte bun al
performanþei acestui traductor în medii cu absorbþie mare.
Alternativa utilizãrii traductoarelor, care funcþioneazã pe principiul undei
reflectate pe suport solid (cablu flexibil sau barã), tip TDR, este aparent, mai
ieftinã ºi mai precisã, mãsoarã exact limita interfeþei între material ºi spaþiul
de deasupra, fãrã a fi influenþat de praful suspendat, dar, în timp, materialul
se depune pe sondã, provocând semnale eronate ºi, de foarte multe ori,
creºte solicitarea mecanicã, datoritã miºcãrii verticale a materialului, ceea
ce poate duce, în final, la ruperea sondei.
Pentru protejarea emiþãtorului radar împotriva depunerii prafului, acesta
este echipat cu sistem de purjare, prin care se suflã aer sub presiune, în zona
antenei. Modul de utilizare al acestei opþiuni poate fi determinat experimental
de cãtre tehnicianul de întreþinere, deoarece depinde de natura materialelor.
Câteva aplicaþii tipice dau o imagine asupra posibilitãþilor de utilizare a
traductoarelor din seria OPTIWAVE 7300.
1. Siloz cu înãlþimea de 1
24
de metri pentru
granule din material
plastic. Iniþial s-a utilizat un
traductor radar cu undã
ghidatã cu cablu simetric,
din cauzã cã valoarea
constantei dielectrice este
foarte joasã (Er = 1.8).
Traductor ul TDR cu
cablu simetric nu a fost
stabil în funcþionare din
cauza
deteriorãrii
distanþierilor montaþi pe
cablu prin acþiunea mecanicã a materialului din siloz. Prin utilizarea
traductorului cu radar fãrã contact, OPTIWAVE 7300, problema uzurii
mecanice a fost eliminatã, iar utilizarea modulaþiei în fazã (FMCW)
ºi dinamica mare a traductorului produs de KROHNE permite
funcþionarea în bune condiþii ºi pe materiale cu constantã dielectricã
foarte micã.
2
2. Siloz cu înãlþimea de 38 m cu fãinã
de grâu ( Er = 4 – 6). Sistemele tip TDR,
în mod normal preferabile din punct de
vedere al preþului ºi al imunitãþii la
condiþiile de praf, au domeniul de
mãsurã limitat la 35 de m, deci nu pot fi
utilizate. A fost testat cu succes un
OPTIWAVE 7300, care nu a avut nici o
problemã de funcþionare în aceste
condiþii.
3. Siloz cu pulbere de oxid de fier
(Er = 1,9).
A fost experimentat un OPTIWAVE 7300
cu deplin succes.
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4. Siloz cu var pulbere (Er = 2). Testele efectuate timp de câteva
sãptãmâni nu au relevat nici un fel de probleme de funcþionare.

4

5. Siloz cu rumeguº de lemn ºi
talaº de înãlþime 12 m.
Umplerea silozului se face prin
insuflare de aer ; în caz contrar,
materialul se compacteazã din cauza
vaporilor umezi.
S-a montat un OPTIWAVE 7300, fãrã probleme în funcþionare.
Datoritã algoritmului avansat de prelucrare a semnalului ºi a tehnologiei
de realizare a traductoarelor OPTIWAVE, acestea sunt capabile sã
funcþioneze în condiþii dintre cele mai dificile.
Vasile ENACHE
Mobil: 0722 322 507

Analizorul on-line Sentinel
Tytronics Sentinel este primul
analizor on-line care poate fi folosit
pentru monitorizarea apelor reziduale
ºi a proceselor chimice în acelaºi
timp.
Modalitatea de operare prin meniu
ºi sistemul constructiv modular fac ca
aparatul sã fie uºor de întreþinut.
Aparatul poate fi folosit pentru
determinarea acizilor, bazelor,
carbonaþilor, amoniacului (ionului de
amoniu) nitriþilor, fosfaþilor, peroxizilor,
clorului, cianurilor, fluorurilor, ionilor
metalici (aluminiu, mangan, nichel,
fier, argint), pentru determinarea
duritãþii, culorii etc.
În vederea realizãrii acestor
determinãri se utilizeazã colorimetria,
titrarea potenþiometricã ºi senzorii ionselectivi.
Toþi parametri care vor fi urmãriþi
pot fi "programaþi" de utilizator, iar
metodele de analizã pot fi
"configurate" pentru domenii diferite
de concentraþie. Setãrile privitoare la
calibrare sunt multiple.
Analizorul poate fi programat pentru
executarea periodicã a operaþiei de
curãþare ºi calibrare a senzorului de
mãsurã sau a celulei de reacþie.
Metoda de prelevare este simplã ºi
duce la obþinerea unui volum
reproductibil de probã, care este în jur
de 10-30 mL. În acest volum se pot face
determinãri de ordinul ppm ºi ppb.
Caracteristici:
Multistreaming: se pot analiza pânã
la 6 efluenþi.
Ieºiri:
în curent: 1x4-20 mA, programabilã
2 porturi seriale RS232C
! 8 relee configurabile, normal închis sau
normal deschis, pentru alarme sau funcþii.
!

!

Intrãri:
intrãri digitale, care se pot cupla cu un automat programabil.
Datele obþinute pot fi înregistrate în memoria volatilã (120 analize) ºi se reþin ultimele
25 de calibrãri.
!
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Titratorul tip Sentinel poate efectua mai multe tipuri de analize.
Aparatul, însã, este dedicat, executã o singurã analizã pentru un singur component.
Lista parþialã a parametrilor care pot fi mãsuraþi este datã în tabelul de mai jos:

Ghidul aplicaþiilor on-line pentru analiza apei cu ajutorul analizoarelor programabile

Sorin VUCEA
Mobil: 0722 126 204
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