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SY
SCOM 18
SYSCOM
U DHABI
la GASTECH 2006 AB
ABU

În perioada 4 - 7.12.2006 s-a desfãºurat la Abu Dhabi expoziþia tehnicã ºi
comercialã GASTECH 2006 privind gazele naturale lichefiate, gazele petroliere
lichefiate ºi gazele naturale.
Expoziþia s-a desfãºurat în cadrul Centrului Expoziþional Internaþional ABU
DHABI, având o suprafaþã de peste 9000 m2, ºi a cuprins peste 300 de firme de
profil din 41 de þãri, firme din domeniul extracþiei, lichefierii, transportului ºi
distribuþiei gazelor naturale. Aproximativ 1700 m2 din cadrul expoziþiei au fost
ocupaþi de standurile firmelor care au participat pentru prima datã la un astfel
de eveniment desfãºurat în Orientul Mijlociu.
În aceeaºi perioadã, s-a desfãºurat, tot în cadrul Centrului Expoziþional
Internaþional, o serie de conferinþe, care au abordat diverse teme din cadrul
domeniului LNG, LPG ºi al gazelor naturale ºi la care au participat peste 1800 de
delegaþi din întreaga lume.
Evenimentele s-au desfãºurat sub înaltul patronat al ºeicului
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prinþul moºtenitor al emiratului Abu Dhabi.
Expoziþia a fost vizitatã de o serie de personalitãþi politice ºi din domeniul
economic, precum ministrul energiei din UAE, Secretarul General OPEC, ministrul
Energiei ºi al Industriei din Qatar etc.
SYSCOM 18 a fost prezentã la standul S16 alãturi de firme cu tradiþie în domeniul
gazelor naturale: STATOIL, SHELL, SAUDI ARAMCO, CHEVRON, QATAR PETROLEUM,
GE Oil & Gas, RasGas, ADNOC, IVENSIS, EMERSON Process Management, SIEMENS,
CHIYODA, HYUNDAI.
Standul SYSCOM 18 a fost vizitat de aproximativ 100 de reprezentanþi ai societãþilor
de profil, în special din Emiratele Arabe Unite, Arabia Sauditã, Qatar, Iran, Liban.
Aceºtia au fost informaþi despre domeniul de activitate al societãþii noastre,
despre produsele ºi soluþiile pe care SYSCOM 18 le poate oferi privind staþiile de
reglare ºi mãsurare a gazelor naturale echipate cu aparaturã de ultimã generaþie.
Oferta SYSCOM 18 pentru integrarea echipamentelor utilizate în cadrul staþiilor
de reglare ºi mãsurare, precum ºi soluþiile pe care societatea noastrã le poate
oferi în acest domeniu au creat un real interes celor care au vizitat standul nostru.
S-au primit propuneri ferme de reprezentare a societãþii noastre în acestã zonã
pentru a se asigura o participare facilã la viitoarele proiecte de profil.
Alãturi de celelalte participãri la marile evenimente expoziþionale internaþionale din acest an din domeniul gazelor naturale, petrolului,
precum ºi din alte domenii, prezenþa la GASTECH 2006 se înscrie în strategia noastrã de extindere a activitãþii în plan internaþional.

Nicolae PREDA
Mobil: 0728 989 663
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BEAU 2006 - Expoziþia pentru industria bãuturilor
Printre cei 1400 de participanþi la aceastã expoziþie s-a numãrat ºi firma
Krohne, firmã pe care SYSCOM 18 o reprezintã în România. Mulþumim pe
aceastã cale tuturor firmelor româneºti care au vizitat standul Krohne la
aceastã expoziþie.
Specialiºtii top-class viziteazã Brau Beviale.

La
acest
eveniment s-au
prezentat noile
materiale,
tehnologii,
logisticã
ºi
marketing
p e n t r u
industria de
bãuturi. Brau
B e v i a l e
reprezintã cea
mai bunã bazã
pentru deciziile
p r i v i n d
investiþiile în
aceastã ramurã a industriei. Specialiºtii de top class cautã produse ºi idei noi
pentru dezvoltare în noul an.
Krohne a prezentat o serie dintre noile sale produse la aceastã expoziþie.
Printre ele se numãrã Batchflux, H250, Optiflux, Optimass 1300, Optiswirl.
Toate aceste produse funcþioneazã deja în instalaþii din întreaga lume.
Cel mai mare sistem de umplere KHS cu BATCHFLUX produs de KROHNE
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Fiecare dintre cele 180 de staþii de umplere este echipatã cu debitmetrul
electromagnetic Batchflux. Cu acest sistem se pot umple pânã la 36.000
sticle PET de 2 litri pe orã.
Debitmetre pentru alcool

Eugen Schmitt GmbH utilizeazã tehnologia de mãsurare Krohne în
sistemele lor de distilare ºi purificare.
Ca parte a direcþiei ingineriei chimice, care se focalizeazã pe procesele
tehnologice, cercetarea este executatã pentru a optimiza toate procesele,
de la materialul brut, la alcool. O unitate de 20 m înãlþime la Pirmasens
Technical College este echipatã pentru o ieºire de 12,000 litri de alcool
de concentraþie 96% pe zi. Aceasta poate fi utilizatã ca alcool pentru
carburanþi sau în industria bãuturilor alcoolice.
Profilul concentraþiei pentru coloana de purificare este constant
monitorizatã ºi reglatã. Eugen Schmitt GmbH utilizeazã rotametre de la
Krohne pentru a regla extracþia. Unul din avantajele lor majore este cã
sunt ideale pentru mãsurarea fluidelor non-conductive într-un domeniu
mare de mãsurã de 10:1. Ele pot mãsura, de asemenea, debite foarte
mici de fluide ºi gaze fãrã a necesita alimentare. Rotametrele H 250 au
con de mãsurare din oþel inox rezistent la coroziune. Materialul standard
utilizat pentru pãrþile de mãsurare este oþel inox 1.4404 (316L), celelalte
materiale, cum ar fi 1.4571, Hastelloy, Monel ºi titan fiind, de asemenea,
disponibile. O altã versiune a acestor rotametre este construcþia din PTFE
sau ceramicã.
Cu peste douã milioane de instrumente deja instalate, singurul
debitmetru cu secþiune variabilã, certificat de cãtre EHEDG, H 250, a
devenit un instrument standard pentru industria alimentarã. Rugozitatea
suprafeþei este mai micã de 0.8, temperatura fluidului de lucru poate
atinge 150 0C ºi are conectãri igienice. H 250 poate mãsura debite de la
2.5 pânã la 100,000 L/h.
Debitmetrele Krohne la König-Pilsener
König-Pilsener, unul dintre liderii producãtorilor de bere din Germania,
a ales echipamentele Krohne. Fabrica de bere a instalat noua generaþie
de debitmetre Krohne în procesul de fabricaþie.

Cel mai mare sistem de umplere KHS pentru sticlele din plastic, care a fost
produs pânã acum, este pe drum spre Rusia. Breweries Supply International
(BSI), cu sediul în St. Petersburg, a comandat acest sistem pentru fabrica de
bere Deka Brewery din Veliky, Novgorod.

Cu OPTIFLUX, König-Pilsener monitorizeazã debitul de must de
bere din procesul de fabricaþie al berii, dar ºi alte procese. Ei
utilizeazã debitmetre electromagnetice pentru mãsurarea cantitãþii
de bere, rotametre H250 pentru mãsurarea debitului de aer ºi a
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dioxidului de carbon. König-Pilsener utilizeazã H 250 nu doar pentru a
mãsura debit pe conductele verticale, ci utilizeazã ºi varianta de montare pe
conducte orizontale.
În timpul transferului alcoolului, nivelul tancului de alcool pur este
determinat cu ajutorul instrumentelor de mãsurare utilizând tot instrumente
Krohne. Acesta este cerut în timpul producerii berii fãrã alcool. Instrumente
de mãsurare, de fabricaþie Krohne, sunt, de asemenea, utilizate pentru
mãsurarea nivelului în silozurile de malþ. Utilizând Optiwave, este posibilã
verificarea constantã a silozurilor, dând posibilitatea administrãrii optime a
tancului de malþ.

Cu introducerea debitmetrului electromagnetic OPTIFLUX 6000 complet
igienic, Krohne s-a impus în industria alimentarã ºi a bãuturilor.
Datoritã cerinþelor clienþilor referitoare la conectãrile igienice, designul
din oþel inox asigurã o manipulare sterilã. Un nou concept pentru garnituri
previne intrarea prin dilatare a garniturii în interiorul tubului de mãsurare.
OPTIFLUX 6000 este adecvat pentru toate procesele SIP ºi CIP ºi sunt
disponibile toate conectãrile specifice pentru industria alimentarã, a bãuturilor
ºi industria farmaceuticã. KROHNE a dezoltat acest debitmetru în colaborare
cu EHEDG ºi diverºi clienþi din industria alimentarã. OPTIFLUX 6000 are
aprobare FDA ºi este certificat conform 3A. Noul convertor de semnal combinã
aplicaþia, precizia ºi diagnosticarea aparatului, care ajutã utilizatorul sã
instaleze ºi sã opereze corect debitmetrul.
OPTIMASS 1300 - noul debitmetru masic universal
KROHNE a transferat cu succes tehnologia experimentatã, utilizatã la
OPTIMASS 7000 la senzorul OPTIMASS 1000.
Cu ajutorul convertorului MFC 300, OPTIMASS 1300 combinã reliabilitatea
superioarã cu abilitatea de a fi flexibil la diverse aplicaþii.
OPTIMASS 1300 mãsoarã cu precizie debitul masic, densitatea, temperatura
ºi concentraþia, atât a fluidelor, cât ºi a gazelor. Tubul de mãsurare este
realizat din oþel inox în varianta standard, iar cãderea de presiune pe
debitmetru este minimã. Acesta garanteazã posibilitatea de curãþare uºoarã
ºi drenajul tubului. Ca ºi OPTIMASS 7000, OPTIMASS 1000 este independent
de poziþia de instalare ºi de influenþele factorilor externi. Sunt disponibile
atât conectãrile comune de proces, cât ºi conectãrile igienice.
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Noul convertor MFC 300 este bazat pe acelaºi principiu ca ºi IFC 300, ceea
ce-l face adaptabil la toate cerinþele intrãrilor ºi ieºirilor ºi fixeazã noi
standarde în zona diagnosticãrilor, cât ºi a diagnosticãrilor procesului.
OPTIMASS 1300 este caracterizat, de asemenea, de bunul raport preþ calitate.
Optiswirl
Pentru mãsurarea
aerului ºi a aburului,
König
Pilsener
utilizeazã
noul
debitmetru vortex de la
Krohne - OPTISWIRL.
König-Pilsener a fost
printre primii care au
comandat acest tip de
aparat. Ei au comandat
douã instrumente, unul
pentru aer comprimat,
iar al doilea pentru
mãsurarea aburului de
încãlzire pentru calculul
energiei utilizate.
OPTISWIRL,
de
fabricaþie KROHNE,
este singurul debitmetru
vortex cu compensare
de
presiune
ºi
temperaturã.
OPTISWIRL
4070
mãsoarã
debitul
instantaneu, volumul
de lichid în condiþii
normale ºi debitul
masic al lichidelor conductive ºi non-conductive, gaz ºi abur chiar la variaþii
ale presiunii ºi temperaturii. OPTISWIRL utilizeazã echipament ISP
(Intelligent Signal Processing) dezvoltat de Krohne. ISP asigurã mãsurãri
exacte, eliminând efectele influenþelor externe.
OPTISWIRL este un instrument robust, care prezintã siguranþã în
funcþionare ºi nu necesitã întreþinere. Datoritã suprafeþei sale rezistente la
uzurã, a construcþiei din oþel inoxidabil, nu existã pericolul sedimentãrilor
sau al deteriorãrii. El este, de asemenea, rezistent la presiune, temperaturi
mari ºi coroziune. Debitmetrul vortex se instaleazã uºor ºi poate fi pus în
operare imediat. Designul modular al pãrþii electronice, în mod uzual utilizat
de Krohne, face sã se poatã înlocui pãrþile chiar sub condiþii de proces.
Virginia ªERBAN
Mobil: 0728 989 662

Determinarea concentraþiei unei substanþe solide
într-un lichid cu ajutorul microundelor
F i r m a
p r o M t e c
p r o d u c e
aparaturã pentru
determinarea
concentraþiei
unei substanþe
solide într-un
lichid,
cu
a j u t o r u l
microundelor
(Figura
1).
Despre partea
teoreticã am
vorbit în Syscom
Info nr. 114 din
februarie
2004).
În
acest
numãr
vom
p r e z e n t a
aplicaþiile în
care este utilizat
aparatul:

Figura 1
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#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

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
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.
1. Determinarea concentraþiei de substanþã Figura 2a
uscatã din industria amidonului cu ajutorul
microundelor
Cu ajutorul aparaturii furnizate de firma
proMtec se poate determina concentraþia de
substanþã uscatã dintr-o soluþie de amidon.
Senzorii nu fac contact cu soluþia datoritã
construcþiei lor, iar soluþia curge nestânjenitã prin
conductã (Figurile 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.

Nr. 136 - Decembrie 2006

DampGuard® - Mãsurarea umiditãþii la suprafaþa peretelui
Mucegaiurile sunt microorganisme, ca ºi bacteriile ºi viruºii. Ele sunt
prezente pretutindeni, iar corpurile noastre sunt constant expuse la ele.
Mucegaiurile se dezvoltã foarte bine în condiþii de mediu unde umiditatea
este în domeniu: 70¸80%. Pentru a opri formarea acestora prin intermediul
ventilaþiei, nu este suficient doar sã cunoaºtem umiditatea camerei. Este
nevoie, de asemenea, sã cunoaºtem umiditatea suprafeþei peretelui, locul
unde, de fapt, se dezvoltã mucegaiul.
Pentru aceasta ROTRONIC a dezvoltat, în strânsã colaborare cu Laboratorul
german Dr. Missel, un indicator special pentru mãsurarea umiditãþii
suprafeþei pereþilor interiori ai unei încãperi numit DampGuard®. Senzorul
de umiditate al echipamentului este în imediata apropiere a suprafeþei
peretelui. DampGuard indicã umiditatea mãsuratã prin intermediul unor
simple LED-uri, ajutându-l în acest mod pe cel care se ocupã cu întreþinerea
sã afle umiditatea criticã a suprafeþei peretelui. Valoarea curentã a umiditãþii
este afiºatã, de fapt, prin patru LED-uri a cãror culoare indicã o anumitã
valoare a domeniului de umiditate, astfel:

Figura 3
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Figura 4

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
s u b s t a n þ ã
conduce la:
creºterea randamentului proceselor
# creºterea calitãþii produsului final.
#

Sorin VUCEA
Mobil: 0722 126 204
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Pentru a se asigura o determinare foarte precisã a umiditãþii, senzorul
ROTRONIC Hygromer® este proiectat astfel încât moleculele de apã sã se
difuzeze prin el. Astfel, se previne formarea unui microclimat sub senzor.
Aerul rece poate reþine mai puþinã umezealã decât aerul cald. La 0 0C
aerul poate reþine maximum 4.84gH2O/m3, care corespunde unei umiditãþi
de 100%RH. La o temperaturã ambiantã de 23 0C, 100%RH este echivalent
cu 20.5 g/m3, ceea ce reprezintã de 4 ori mai mult.
Înþelegerea acestor corelaþii este importantã, deoarece devine evident
faptul cã ventilaþia este mai eficientã iarna chiar dacã este timp ploios
(umiditatea în exterior 100%RH). Aerul rece, care este adus în interior,
conþine o cantitate mai micã de vapori de apã decât aerul cald din interior.
Când încãlzim, aerul absoarbe vaporii de apã, care sunt eliberaþi când
ventilãm din nou.
Atât timp cât camerele sunt ventilate în concordanþã cu indicaþia
DampGuard, nu se vor atinge valori mari ale umiditãþii chiar ºi în condiþiile
unei izolaþii proaste a pereþilor ºi a unor temperaturi externe joase.

Caracteristici tehnice:
Senzor de umiditate: Senzor capacitiv Hygromer
Indicatoare:
4LED-uri, verde, galben, roºu, roºu
Precizie:
80%RH
2%RH
<70%RH>90%RH
±4%RH
<30%RH
±6%RH
Calibrare:
la 80%RH
Interval de afiºare:
5 secunde
Alimentare:
2xbateriiAAA 1,5V
Timpul de viaþã al bateriei:
aprox. 1 an
Dimensiuni:
61x58x50
Material:
ABS
Grad de protecþie:
IP50
Elvira DOBRE
Mobil: 0722 621 869

Monitor extractiv de pulberi în gaze umede tip F-904-20
pe principiul absorbþiei unei radiaþii Beta
Figura 1
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Monitorul F-904-20
prezentat în figura 1
este o soluþie
t e h n i c ã
remarcabilã pentru
mãsurarea continuã
a concentraþiei de
pulberi în gazele
arse emise în
atmosferã a cãror
temperaturã se
situeazã sub punctul
de rouã, dar ºi
pentru mãsurarea
pulberilor în gazul
de furnal.
Echipamentul se
utilizeazã
în
aplicaþiile
mai
dificile în care
concentraþia
pulberilor nu se
poate face cu
opacimetre optice
sau electrostatice
datoritã prezenþei
particulelor de apã
care interferã cu
particulele solide ºi
falsificã drastic
mãsurarea.

Facilitãþi:
Utilizeazã sursa
radioactivã C-14,
stabilã,
cu
o
intensitate
de
radiaþie extrem de micã, nesesizabilã ºi care nu necesitã licenþã de utilizare
! Corecþie automatã de zero
! Precalibrat, fãrã a fi influenþat de dimensiunea particulei, culoarea
sau umiditatea ei
!
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Debitul probei mãsurat cu tub venturi ºi reglat în domeniul 1-3 m3/h
! Prelevare izocineticã
! Opþional, cu diluþia probei pentru concentraþii foarte mari sau dupã instalaþiile
de spãlare gaze cu apã (wet scrubbers)
! Este posibilã analiza metalelor grele
!

Certificat pentru monitorizarea emisiilor conform TA-Luft, 13 & 17 BimSchV
(SR EN 14181)
! Construcþia specialã cu spãlare cu gaz inert ºi detectatea limitei inferioare
de explozie datoratã oxidului de carbon pentru monitorizarea pulberilor în
furnale siderurgice.
!

Figura 2
Secvenþa de mãsurã 1:
mãsurarea pe filtru fãrã depunere
de pulberi (controlul punctului de zero)
Contor

Secvenþa 2 în care pulberile
se depun pe filtru

Procesul de mãsurare pe filtru
încãrcat cu pulberi

De la priza de gaze

Tub Geiger-Mü ler
Filtru bandã

C14 Quelle
C16 Sourse

1 pas înapoi

1 pas înainte

Principiul de funcþionare
Concentraþia de particule se mãsoarã pe baza ratei de absorþie în stratul
de pulberi, depus pe filtru, a unei radiaþii radioactive.
F-904-20 utilizeazã o sursã planã de tip C-14.
Avantaje
! Timp de înjumãþire foarte mare: 5.730 ani
! Fluxul de electroni emiºi au energie extrem de micã (0,156MeV)
! Nu are loc transformarea în alt element chimic neradioactiv
! Mãsurarea concentraþiei de pulberi nu este influenþatã de compoziþia chimicã,
mãrimea particulei, culoare sau densitate
! Este construit pentru utilizare dupã utilaje cu spãlare umedã a gazelor
! Nu existã sensibilitate transversalã faþã de particulele de apã sau ceaþã
rezultatã în urma funcþionãrii la o temperaturã mai joasã de punctul de
rouã
! Graþie independenþei de mãrimea particulelor, nu este necesarã calibrarea
specificã în punctul de mãsurare
! Se livreazã precalibrat în fabricã
! Se poate utiliza ºi ca echipament transportabil
! Nu necesitã recalibrare în situaþia în care parametrii de funcþionare s-au
modificat.
Procesul de mãsurare
La începutul fiecãrui ciclu de mãsurã, F-904-20 mãsoarã cantitatea de
radiaþie absorbitã de cãtre filtrul neîncãrcat cu pulberi (controlul punctului
de zero) (vezi figura 2).
În secvenþa urmãtoare, gazul de probã este trecut prin filtrul bandã la un
debit constant ºi toate particulele conþinute în gazul de probã se depun pe
filtrul bandã.
Dupã o perioadã de timp preselectatã pentru depunerea de pulberi,
F-904-20 mãsoarã din nou cantitatea de radiaþie absorbitã de cãtre filtrul
încãrcat cu pulberi. Diferenþa dintre citirea de zero ºi citirea finalã este
direct proporþionalã cu cantitatea particulelor de praf colectate de filtru.
Construcþia
Concepþia lui F-904-20 a urmãrit sã realizeze operarea simplã, precizie
ridicatã, întreþinere minimã ºi un timp de funcþionare mare.
Aparatul constã din:
! sondã de prelevare a gazului încãlzitã din oþel inox 1.4571 sau titan, cu sau
fãrã diluþie
! linia de gaz încãlzitã din 1.4571
! filtru bandã localizat în suport încãlzit ºi etanº
! emiþãtorul de radiaþii C-14 ºi detectorul (tub Geiger Müller cu fereastrã posterioarã)
! rãcitor de gaz la ieºirea din caseta filtrului
! sistem de calcul cu AP (PLC) pentru calculul concentraþiei de pulberi în unitatea
de volum de gaz.
Domenii tipice de utilizare
! Termocentrale cu combustibil cãrbune sau lichid
! Incineratoare de deºeuri (comunale, industriale sau pentru materiale
periculoase)
! Mãsurarea emisiilor dupã instalaþii de spãlare a gazelor cu apã sau în gaze
evacuate foarte umede
! Analiza metalelor grele
! Mãsurarea concentraþiilor foarte mici de praf
! Monitorizarea pulberilor în coºuri de diametru mic
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Monitorizarea instalaþiilor de filtrare (de exemplu filtre cu saci)

!

Versiuni pentru echipamente mobile.
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temperatura ºuvoiului de metal topit la turnare, care este criticã pentru
calitatea turnãrii.
Temperatura metalului topit la turnare poate fi mãsuratã numai cu
metode fara contact, cu pirometre.

Aplicaþii speciale
Monitorizarea pulberilor în gazul de furnal
Modelul F-904-20/BFG este o Figura 3
versiune
specialã
pentru
monitorizarea rapidã, continuã ºi
în siguranþã a pulberilor în
furnalele înalte metalurgice.
Acesta este echipat cu ventil de
închidere a conductei de gaz, în
timp ce are loc transportul filtrului,
precum ºi cu gaz de purjare, de
regulã azotul.
În echipament este inclus ºi
detectorul de CO pentru alarmã ºi
blocare în cazul depãºirii în dulap
a concentraþiei de CO peste LIE .
Certificãri
! Raport de test RWTUV
! Aprobare BMU 1.6.1990
! Certificat aprobare construcþie HH 1/98
! Certificat PTB Nr. 6.22-R202.

Figura 1

Furnal înalt

Figura 4
Schemã de flux F-904-20
Sondã prelevare
Aer comprimat
Valve

Pentru monitorizarea precisã a temperaturii pentru fiecare proces de
turnare, firma IMPAC (al cãrei unic reprezentant pe piaþa româneascã
este SC SYSCOM 18 SRL) a dezvoltat pirometrul ISR 12-LO/GS (prezentat
într-un numãr anterior al revistei noastre).

Automat programabil (PLC)

Imprimator filtru

Semnale de stare
Tub detector

Folie

Sursã C14
Carcasã filtru
Debitmetru
de probã

Rolã alimentare

Motor

Rolã preluare

Rãcitor

Debitmetru
de diluþie

Figura 2

Evacuare
Pompã

Sursã

Figura 5

Termocentrale

Incineratoare

Procese industriale

Instalaþii spãlare gaze

Industria metalurgicã

Mihail ANDREI
Mobil: 0722 578 259

Mãsurarea on-line a temperaturii de turnare
În cele mai multe turnãtorii, temperatura metalului topit este mãsuratã, în
mod uzual, prin imersie, cu termocuple de unicã folosinþã, chiar ºi pentru
produse de mare complexitate sau pentru produse cu funcþii de siguranþã din
industria auto sau de aviaþie. Mãsurãtoarea prin imersie preia temperatura
metalului topit din creuzet sau oala de turnare, dar nu poate prelua

Cu ajutorul Figura 3.1
acestuia,
temperatura
ºuvoiului de
metal topit este
afiºatã on-line
ºi operatorul
poate
lua
m ã s u r i l e
necesare atunci
când
sunt
d e p ã º i t e
limitele impuse
de procesul
tehnologic.
Sistemul
p e n t r u
mãsurarea on-line a temperaturii de turnare, cu vizualizarea ºi arhivarea
datelor, a fost instalat la mai multe turnãtorii ºi rezultatele au fost pe
mãsura aºteptãrilor.
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Figura 3.2

În general, obiectivele urmãrite prin instalarea unui asemenea sistem sunt
urmãtoarele:
# mãsurarea temperaturii ºuvoiului de metal topit pentru fiecare turnare
# îmbunãtãþirea preciziei de mãsurare a temperaturii faþã de alte metode
# detectarea automatã a turnãrilor eronate
# realizarea analizelor statistice ale datelor de turnare
# optimizarea exploatãrii echipamentului de turnare
# micºorarea cheltuielor (cu reparaþiile, personalul etc.)
# asigurarea condiþiilor de securitate a muncii în comparaþie cu mãsurarea
prin imersie ºi evitarea accidentelor
# economisirea energiei prin controlul consumului
# realizarea documentãrii consistente cu toate datele de proces.
Instalarea pirometrului ISR 12-LO/GS are câteva particularitãþi:
# fibra opticã este protejatã de lovituri mecanice ºi scurgeri accidentale de
metal topit prin introducerea într-o conductã metalicã
# sistemul optic este prevãzut cu unitate de purjare a aerului, pentru a-l
menþine curat
# spotul de mãsurã al pirometrului permite devierile uzuale ale poziþiei sau
diametrului ºuvoiului de metal topit fãrã a avea efecte negative asupra
rezultatului mãsurãrii.
Temperatura metalului topit este mãsuratã automat pentru fiecare turnare.
Instrumentul identificã începutul ºi sfârºitul turnãrii în mod automat ºi
mascheazã factori perturbatori, cum ar fi: picãturile de metal topit, care se
mai scurg la sfârºitul turnãrii.
Mãsurãtorile corespunzãtoare fiecãrei Figura 4
turnãri pot fi documentate ºi vizualizate, ca
ºi toþi parametrii echipamentelor de turnare;
toate acestea fac mãsurãtorile trasabile.
Opinia generalã a utilizatorilor mãsurãrii
on-line a temperaturii de turnare este aceea
cã:
! cu noul sistem de mãsurare pot fi detectate
defecte ascunse ale procesului de turnare ºi pot
fi corectate
! documentarea consistentã a procesului de
turnare face posibilã determinarea efectelor
diferitelor modificãri
!mãsurarea on-line ºi înregistrarea temperaturii furnizezã informaþii directe
asupra faptului cã procesul se desfãºoarã lin sau dacã au apãrut defecte
! s-au obþinut economii consistente faþã de utilizarea metodei traditionale de
mãsurare a temperaturii prin imersie (pentru o fabricã având 2-3 maºini de turnare
echipate cu noul sistem de mãsurare a temperaturii ºuvoiului de metal topit,
economiile estimate la nivelul unui an se ridicã la 21000-22000 EURO).
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Aceste Data Loggere pot fi utilizate cu succes într-o serie de aplicaþii:
monitorizarea proceselor industriale, mãsurarea parametrilor din
mediu, controlul calitãþii, monitorizarea ºi tratarea apelor uzate,
întreþinere.
Capacitatea de memorare standard este de 15000 de înregistrãri.
Iar dacã se opteazã ºi pentru modulul de memorie suplimentarã
aceasta va fi de 60000 de înregistrãri, de 4 ori mai mare.
Perioada de înregistrare poate fi setatã între o secundã ºi 60 de
minute. Dispozitivul poate fi setat sã înceapã înregistrarea datelor de
la o anumitã datã ºi orã. Acesta poate înregistra pânã în momentul în
care se umple memoria sau poate înregistra continuu, rescriind cele
mai vechi înregistrãri.
Echipamentul poate fi utilizat în douã moduri. Poate fi folosit pentru
înregistrarea datelor fãrã a fi conectat la PC; conectarea se face doar
în momentul în care se doreºte descãrcarea datelor achiziþionate;
sau poate înregistra în timp ce este conectat la PC, astfel putând fi
realizata achiziþia ºi vizualizarea datelor în timp real.
Data Loggerele din seria VL100 cu sau fãrã carcasã au fost integrate
în echipamente medicale, analizoare de gaze, dispozitive pentru
controlul proceselor industriale, fiind folosite astfel într-o gamã variatã
de aplicaþii.
Aceste echipamente pot fi adaptate ºi conectate cu uºurinþã într-o
reþea RS485. Driverele de comunicaþie specializate vin în ajutorul
integrãrii acestor înregistratoare în aplicaþii software dezvoltate de
clienþi.
µLOGVL, aplicaþia software pentru înregistratorul VL100, are o
interfaþã Windows prietenoasã, care permite configurarea
înregistratoarelor ºi prelucrarea mãsurãtorilor înregistrate.
Pagina de configurare permite setarea parametrilor generali:
intervalul de înregistrare, timpul de pornire, posibilitatea de oprire
când memoria este plinã sau posibilitatea de rescriere. Mai este
posibilã ºi setarea parametrilor pentru fiecare intrare în parte:
activitate, funcþie, unitate de mãsurã, maxim de scalã, minim de scalã.

Datele achiziþionate pot fi descãrcate ºi salvate în calculator, se pot
realiza grafice cu evoluþia în timp, calcule statistice, pot fi exportate în
excel ºi pot fi afiºate în timp real valorile curente.

Sorin GHEONEA
Mobil: 0722 578 286

µLOG VL100 - Data Logger 8 intrãri analogice
8 intrãri analogice în curent 4-20mA sau în
tensiune 0-1Vdc
$ protecþie la supratensiune, impedanþã mare
de intrare
$ foarte uºor de utilizat
$ dimensiuni reduse: 65x50x35mm, 100g
$ portabil - baterie cu viaþã lungã, pânã la 2 ani
$ datele stocate pot fi interpretate de aplicaþia
soft pusã la dispoziþie sau de aplicaþie dezvoltatã
de client
$ permite achiziþia datelor în timp real,
conectare la modem
$

Valentin ANDRONACHE
Mobil: 0723 563 227
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Urare de Anul Nou 2007

Prieteni din întreaga þarã
Truditori pentru mai bine,
Vouã, ce prin munca voastrã
Daþi puteri zilei de mâine,
Vouã, care prin tranziþii
Nesfârºite ºi ceþoase
Nevoios v-aþi fãcut cale
Prin tuneluri sinuoase,
Vouã, care luminiþa
Se aratã ºi dispare,
Vouã, care daþi speranþã
Celor ce-au avut rãbdare,

Trageþi brazda peste anii
Grei ºi lungi care-au trecut
ªi-aruncaþi din nou sãmânþa
Viguros, ca la-nceput
Mânaþi mãi!!!
Astãzi lumea vã cunoaºte
ªi vã ºtie puºi pe treabã
Suntem toþi în Europa
Chiar dac-a fost cu zãbavã.
Daþi cãciulele pe spate
Suflecaþi sumanul bine,
Prindeþi-vã toþi în hora
Europei Mari, de mâine.
Nu lãsaþi din mânã plugul
Apãsaþi pe coarne tare,
Anul pe care-l începem
Este-un an de încercare.
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Este anul ce aduce
Reguli noi, nou mod de viaþã,
Concurenþa tot mai mare
Cu economii de piaþã
Cu putere ºi tradiþii
Ce-s clãdite cu vigoare,
Fãrã graba integrãrii,
Fãrã legi ,,care pe care”.
Mânaþi mãi!!!
Pe aceastã mare glie,
Plinã de zãpezi ºi ape,
Hai, pocniþi acum din bice
ªi vã strângeþi mai aproape.
Trageþi brazda mai adâncã
Bobul aruncat s-aducã
Rodul bucuriei voastre
Izvorât din crez ºi muncã.

Noi vã dãm echipamente
ªi soluþii integrate
Care pun pe roate totul
ªi vã duc la rezultate.
Nu lãsaþi sã treacã timpul
Chiar dacã-i sfârºit de an
Pregãtiþi acum recolta
De prin pas European
ªi cu împlinirea toatã
De ani grei sau ani cu har,
Învârtiþi acum o roatã
ªi mai umpleþi un pahar.
Iar Anul Nou care vine
Sã v-aducã tuturor
Fericire, sãnãtate,
ªi în muncã,
Mai mult spor.
Opriþi, mãi!!!

Dacã-n rostuiala voastrã
Vreþi putere ºi mai mare,
Nu uitaþi, sunaþi Syscomul
Pentru automatizare.

SECTOR 6 ! TEL: 310 26 78; 310 26 79 ! TEL / FAX: 316 91 76; 316 91 79

Bucureºti, 27 Noiembrie 2006

Sã se coacã bobul fraged,
Al reformelor aduse
Tot cu legi conjuncturale
Sau pe jumãtate spuse.

! E-mail: syscom@syscom18.com

Dacã doriþi mai multe exemplare din Buletinul nostru informaþional sau dacã doriþi copii ale numerelor noastre anterioare, vã rugãm sã o contactaþi pe Alis VLASE la numãrul de telefon 311 21 41
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