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Întreaga noastrã experienþã
este la dispoziþia dumneavoastrã

Acesta este sloganul afiºat de SIRAGA pe noua sa paginã web
- www.siraga.com. Sloganul acesta exprimã perfect politica
dusã de companie, specializatã în proiectarea ºi fabricarea
echipamentelor pentru umplerea ºi repararea buteliilor de GPL.
Nota predominantã la SIRAGA o constituie echipa de specialiºti
care deserveºte clienþii. Experienþa lor s-a acumulat nu numai
în cei peste 35 ani de existenþã a firmei, dar ºi prin politica de
inovare a firmei.
În felul acesta, SIRAGA poate oferi cele mai complete servicii
de pe piaþã: fabricaþie de la producerea paleþilor pânã la
paletizarea modernã hidraulicã, livrãri care merg de la cele
mai simple unitãþi fixe, pânã la caruselul cu 36 de posturi, cu
debitmetru masic, care produce 2000 butelii pe orã, ºi de la
unitãþile de reparaþii, pânã la unitãþile la cheie de producere a
buteliilor. Cu sprijinul acordat de SIRAGA ENGINEERING, filiala
firmei din Belgia, SIRAGA oferã soluþii ºi consiliere de la stadiul
de proiectare, pânã la livrarea de facilitãþi complete de
producþie, inclusiv depozitare ºi lucrãri de construcþii.
Deºi cercetarea ºi dezvoltarea deþin un rol important în
activitãþile firmei SIRAGA, toate departamentele sunt implicate
în felul în care producþia reflectã grija pentru client. Schimburile
de cunoºtinte referitoare la nevoile clientului, constrângerile
operaþionale, ca ºi cerinþele specifice ce decurg din
reglementãrile legale, dau firmei SIRAGA posibilitatea de a oferi
produse complet adaptate la aºteptãrile ºi nevoile clientului.
De exemplu, maºini de aliniere (aranjare) a buteliilor dupã
anumite inscripþii, o maºinã automatã dezvoltatã în parteneriat
cu ANTARGAZ, care poziþioneazã etichete de plastic pe butelii
ce promoveazã buteliile “+Control”. Într-un alt proiect pentru
ANTARGAZ, SIRAGA a proiectat ºi a instalat o linie completã de
umplere a buteliilor “Calipso” (cele mai recente butelii din
material compozit), cu neutralizarea electricitãþii statice care
se poate acumula pe acest tip de butelie.
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Un alt parteneriat de acest fel a fost stabilit în Turcia, cu firma KAYA.
Prin asocierea lor, cele douã firme au dezvoltat niºte cântare, adaptate
pentru piaþa turcã. Echipate cu ULIS PLC ºi asamblate de Kaya, aceste
cântare au fost expuse pentru vizitatorii expoziþiei AEGPL 2006, din
Istanbul.

Prin birourile, agenþii ºi
partenerii sãi, SIRAG A a
creat o reþea eficientã care
sã asigure service-ul local
pentru utilizatorii sãi,
inclusiv
onorarea
contractelor de întreþinere,
reparaþii
imediate
ºi
ºcolarizare.
Succesul firmei SIRAGA se
bazeazã pe combinaþia
dintre prezenþa sa la scarã
mondialã, gama largã de
produse
puternic
tehnologizate ºi de calitate
superioarã, inovaþii ºi, nu în
ultimul rând, echipa sa de
specialiºti.
Printre cele mai recente inovaþii ale firmei SIRAGA se numãrã buteliile
de testare pentru detectoarele de scurgere. Ca urmare a necesitãþii calibrãrii
periodice a detectoarelor de scurgeri în utilizarea lor realã, SIRAGA a avut
ideea de a dezvolta aceastã butelie, uºor de utilizat.
O altã inovaþie o reprezintã controlul momentului valvei de închidere, de
obicei efectuat de o maºinã on-line, operaþie care acum se poate face direct
pe carusel. În acest scop, SIRAGA a implementat un dispozitiv nou, prevãzut
cu un motor pneumatic cuplat, limitator de moment ºi contor de pulsaþii,
controlat de ULIS PLC.
Una dintre inovaþiile esenþiale ale firmei SIRAGA este supravegherea, la
nivel global, a instalaþiilor de umplere. Având în vedere faptul cã
managementul computerizat câºtigã din ce în ce mai mult teren în industrie,
SIRAGA s-a hotãrât sã introducã monitorizarea staþiilor de umplere.
Managementul global al maºinilor, cu ajutorul unui PLC independent,
permite în prezent extinderea activitãþii de management de la carusel ºi
cântarul de control la toate maºinile controlate de ULIS PLC, inclusiv
detectoarele de scurgeri, sau alte maºini de dinainte sau de dupã umplere.
SIRAGA este prezentã, însã, în toatã lumea! Având în vedere faptul cã
firma opereazã în peste 90 þãri ºi cã satisfacerea clienþilor este o prioritate
pentru SIRAGA, se considerã esenþial service-ul la nivel mondial pentru
clienþi, ca ºi posibilitatea de a viziona situaþia în orice moment.
În consecinþã, SIRAGA a dezvoltat o reþea comercialã cu peste 20 de agenþi,
permiþându-le accesul în toatã lumea, cu ajutorul birourilor deschise pe
fiecare continent. SIRAG A SOUTH EA ST A SIA , din Kuala Lumpur,
SIRAGA DO BRASIL, din Sao Paolo, SIRAGA ALGERIE, din Algiers, împreunã
cu firma-mamã din Franþa, le permite agenþilor sã rãspundã nevoilor
clienþilor în timp real.
În paralel, SIRAGA a înfiinþat parteneriate, care permit combinarea knowhow-ului ºi a dezvoltãrilor comune aduse produselor, astfel încât sã li se
poatã oferi clienþilor produse de ultimã generaþie ºi preþuri adaptate la
fluctuaþiile pieþei, cu contacte locale ºi sprijin tehnic adecvat. Câteva dintre
aceste parteneriate lucreazã deja cu succes, în special MENON & PATEL,
din India, ºi BILANCIAI PORO, din Italia.

Rãzvan IONESCU
Mobil: 0722 430 702

Firma noastrã angajeazã
inginer de vânzãri
pentru Suceava ºi Iaºi.
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For your Editorial Staff in Business- and Technology

CERTIFICATE DE CONFORMITATE PENTRU MONITORIZARE EMISII
Linia de analizoare economicã Easy-Line 3000
Standul pentru testul de conformitate

! Uras 26, Magnos 206 ºi senzorul de
O2 au fost testate ºi certificate
! S-a emis certificatul pentru utilizare
în domeniul monitorizãrii emisiilor
pentru seria EasyLine valabil de la
începutul anului 2007
! Testele ºi aprobarea sunt conform
normei europene prEN 15267.3
! Intervalul QAL3 este de un an, cu
celule de calibrare pentru Uras 26.

CERTIFICA
T DE CONFORMIT
AT E
AT
TA

Press Release

Mihail ANDREI
Mobil: 0722 578 259

A P L I C AT I E

Debitmetre masice
AKZO NOBEL a ales OPTIMASS pentru a controla consistenþa produselor
ºi, nu în ultimul rând, costurile de producþie.

ÜV pentru EasyLine ºi Advance Optima
Certificate TÜ
Grupul industrial TÜV sud a testat ºi certificat echipamentul pentru aplicaþii

de monitorizare continuã a emisiilor.
Aceste certificate sunt disponibile pe ASN, reþeaua Intranet a ABB.
Suplimentar, putem oricând sã transmitem, la cerere, copiile acestor
certificate care au intrat în vigoare de la 01.01.2007.

Principalul producãtor mondial de vopseluri ºi acoperiri, Akzo Nobel
Decorative Coatings din Olanda, a instalat patru debitmetre masice KROHNE
OPTIMASS pentru controlul consistentei produselor ºi minimizarea costurilor
de producþie.
Debitmetrele masice OPTIMASS controleazã volumul produselor chimice
care sunt adãugate la produsele pentru vopsit pe bazã de solvent din fabrica
din Darwen, Lancashire. Aceasta masurare de precizie este esenþialã
pentru minimizarea costurilor ºi menþinerea consistenþei calitãþii produsului.
Produsele chimice sunt depozitate în vase de stocare din oþel inox, la o
distanþã de 70 m faþã de locul de producþie. Ele sunt pompate la o presiune
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micã prin debitmetrele Optimass cãtre vasele de mixare unde vopseaua
este fabricatã în loturi.
Debitmetrele mãsoarã cu precizie debitul de produse chimice care intrã
în vasele de mixare. Semnalele de la debitmetre sunt introduse într-un
sistem de control al producþiei care controleazã debitul de produse chimice
care provine din vasele de stocare pentru a asigura cantitatea corectã care
trebuie adãugatã.
Înaintea instalãrii acestor debitmetre, Akzo Nobel mãsoarã cantitatea
de produs chimic pentru dozarea vopselurilor cu ajutorul unui sistem de
cântãrire. Totuºi, acest sistem nu mãsoarã cu suficientã precizie cantitatea
care trebuia dozatã pentru fiecare lot.
OPTIMASS asigurã precizia ºi stabilitatea necesarã pentru aplicaþiile unde
este necesarã mãsurarea debitelor mici. Instalând aceste debitmetre,
Akzo Nobel a automatizat procesul ºi a îmbunãtãþit semnificativ precizia
mãsurãrii. Totodatã, aceste debitmetre au imbunãtãþit consistenþa
produselor ºi, cu ajutorul lor, se pot calcula exact costurile de producþie.

Debitmetre
masice

Nr. 139 - Martie 2007

Specificaþii:

tehnologie: efect Hall în buclã deschisã
circuit magnetic integrat în circuitul integrat
fãrã pierderi de inserare
gamã largã de frecvenþe: c.c…..100kHz
alimentare simplã: 5V
ieºire în tensiune
acces la tensiunea de referinþã
pin de standby
ieºire suplimentarã rapidã, pentru detectarea scurt-circuitelor (timp de
rãspuns mai mic de 3µs).
Aplicaþii: maºini de spãlat, aparate de aer condiþionat, uºi de garaje, aplicaþii
cu alimentare din baterii, UPS-uri…
Note:
programabilitate disponibilã, la cerere: amplificare, polaritate, amplificare
fixã sau tip raport, offset
sunt disponibile 6 kit-uri de evaluare.
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

!

Virginia ªERBAN
Mobil: 0728 989 662

Minisens - traductoare de curent seria FHS
Minisens este un traductor LEM, de forma unui circuit integrat, pentru
mãsurarea cu izolare galvanicã a unui curent continuu sau alternativ.
Codul acestui traductor cu montare pe cablaj imprimat este
FHS 40-P/SP600.

George BARBÃLATÃ
Mobil: 0722 514 939

Senzori ºi traductoare pentru sesizarea curgerii lichidelor în instalaþii
Firma germanã Honsberg produce o gamã variatã de senzori ºi traductoare
destinate sesizãrii curgerii lichidelor în instalaþii.
În acest articol vã prezint unul dintre aceste modele, uºor de instalat ºi
compatibil cu o gamã variatã de aplicaþii. Astfel, senzorul de curgere din
gama UI funcþioneazã prin deplasarea de cãtre lichid a unei palete articulate,
care, prin intermediul unui sistem de pârghii, aduce un element metalic în
faþa unui senzor de proximitate inductiv. Prin urmare, ieºirea senzorului, la
alegere tip PNP sau NPN, devine activã la atingerea de cãtre lichid a valorii
debitului setat.

Principalele caracteristici:
! capsula SO8 miniaturã, tip circuit integrat SMD
! mãsurarea fãrã contact a curenþilor c.c. sau c.a. pânã la 70A sau peste
! preþ scãzut
! mãsurare cu izolare galvanicã
! multiple aplicaþii posibile
! deriva redusã cu temperatura pentru amplificare ºi offset
0
0
! gama largã pentru temperatura de lucru: -40 C…+115 C.

C o n s t r u c t i v,
senzorul
este
asemãnãtor unui
robinet industrial,
cu montare “IN
LINE”
prin
c o n e c t o r i
obisnuiþi pentru
un
diametru
interior care poate
lua
valorile
standard: G3/8,
G1/2, G3/4, G1, G1
¼, G1 ½, G2.
Fiecãrui diametru îi
corespunde un
anumit domeniu al
debitului în funcþie
de care se stabileºte modelul corespunzãtor aplicaþiei dumneavoastrã, aºa cum
se poate observa ºi în tabelul alãturat.
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carcasa: ABS
masã: 340g
mufã filetatã pentru trepied.
Gabriel SALVAROVCHI
Mobil: 0722 578 286

Switch value is indicated for horizontally decreasing flow

Pentru o ofertã completã sau date suplimentare, asteptãm solicitãrile
dumneavoastrã pe adresa firmei noastre.
Gabriel SALVAROVCHI
Mobil: 0722 855 158

Pompe centrifuge din materiale non-metalice
Savino Barbera îºi ia numele de la fondatorul sãu care, în 1947, a inaugurat
iniþial activitatea construcþiei pompelor metalice. În cursul anilor ’60,
modificãrile proceselor de producþie duc firma Savino Barbera la o
transformare a structurii ºi a tehnologiei ºi, implicit, la o nouã ofertã de
electropompe din materiale termoplastice rezistente la coroziune.
Savino Barbera a primit certificarea sistemului de calitate TÜV Italia (UNI
EN ISO 9001:2000), ca mãrturie a validitãþii activitãþii sale ºi a recunoaºterii
internaþionale.

PIROMETRUL IGA 15 plus - de mare ajutor pentru mãsurarea fãrã
contact a temperaturilor în domeniul 250... 1800 0C
Pirometrul IGA 15 plus, produs de firma IMPAC, al cãrei unic distribuitor
pe piaþa româneascã este SC SYSCOM 18, este un pirometru portabil, digital,
cu o memorie internã de 750 valori, destinat mãsurãrilor fãrã contact a
temperaturilor suprafeþelor metalice, din ceramicã, grafit etc., în domeniul
250…1800 0C.
Echipamentul este uºor de manevrat, dispune de un afiºaj LC mare, cu
iluminare, interfaþã serialã RS232 ºi se livreazã opþional împreunã cu
software-ul de analizã PortaWin.
Sistemul de vizare este cu raza laser.
Instrumentul dispune de funcþia de memorare a valorilor maxime, minime,
funcþia de valoare medie, diferenþã ºi alarmã acusticã.
Sistemul optic performant permite mãsurarea obiectelor mici de la 4 mm
în sus, iar în combinaþie cu lentilã de apropiere chiar de la 1,25mm.
Cu un timp de expunere de numai 20 ms, chiar ºi obiecte în miºcare rapidã
pot fi mãsurate cu exactitate.
Savino Barbera produce, cu brevet propriu, pompe centrifuge din
materiale non-metalice (PTFE, PVC, PVDF, PE-HD) pentru pomparea ºi
tratamentul lichidelor corozive. În fapt, producþia este dedicatã aplicaþiilor
în procesele industriale unde caracteristicile de rezistenþã la agresiune
chimicã se asociazã fiabilitãþii, siguranþei în funcþionare ºi uºurinþei în
întreþinere.
Pompele Savino Barbera nu au pãrþi metalice în contact cu lichidul, fiind
caracterizate de debite pânã la 150 m³/h ºi înãlþimi de pompare pânã la
60 mCL. Datoritã diversitãþii fluidelor ce trebuie pompate, Savino Barbera
poate oferi soluþii pentru toate nevoile pompajului industrial, cu pompe
selectate în funcþie de parametrii specifici ceruþi ºi în acord cu rezistenþa
chimicã derivatã din modalitatea de utilizare.
Sectoare de aplicare
Procese chimice ºi petrochimice industriale
Industria galvanicã
Industria farmaceuticã
Industria alimentarã, a conservelor
Tratamentul ºi epurarea apelor
Potabilizare, îndulcire, desalinizare, demineralizare
Industria textilã, a pielãriei, ºi a vopselei
Industria metalurgicã
Producþia energiei electrice, acumulatori
Industria sticlei ºi a ceramicii
Pisciculturã
Laboratoare, spitale ºi staþiuni termale.
Pompe verticale - Seria AS
Cu o lungime de 3 metri, cu arborii pompelor fãrã suporturi intermediare
ºi cu presetupe de uzurã fluxate de lichidul aflat în pompaj, aceste pompe
sunt ideale pentru transferul lichidelor corozive conþinute în bazine ºi
rezervoare cu nivel variabil. Adaptarea acestor pompe exclude, chiar ºi în
cazul rupturilor, scãpãri periculoase, necesitatea unor deschideri în fundul
bazinelor, permiþând pompajul substanþelor chimice în siguranþã absolutã.
Pompe orizontale - Seria OMA
Construcþie monobloc. Arborele pompei este montat direct pe arborele
motor. Sunt dotate cu etanºare mecanicã, de producþie exclusivã
Savino Barbera. Furnizate cu talpã sau cãruþ. Sunt utilizate pentru
tratamentul ºi reciclajul substanþelor chimice agresive conservate în
rezervoare de stocaj, pentru încãrcarea ºi descãrcarea autocisternelor, pentru
puþuri de diferite mãrimi. Disponibile ºi în versiune autoamorsanþã.
Pompe cu culpaj magnetic - Seria BM
Din cauza cuplajului magnetic ºi a absenþei unei etanºãri mecanice,
garanteazã operaþiuni sigure ºi o minimã întreþinere. Disponibile într-o amplã
serie de versiuni (ATEX), pot fi utilizate doar pentru aplicaþii particulare cu
lichide radioactive, inflamabile, toxice sau pentru pompajul solvenþilor.
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Aplicaþii tipice:

preîncãlzire, temperare, durificare, normalizare
forjã
sinterizare
sudurã, laminare
topire.
Alte specificaþii tehnice:
domeniu spectral: 1,45…1,8 µm
precizie: 0,6% din valoarea mãsuratã (Tamb=23 0C, ε=100%)
emisivitate: ajustabilã în domeniul 10…100%, în paºi de 1%
afiºarea temperaturii: 4 cifre
iluminarea display-ului: automat, la o anumitã întunecare
funcþii de mãsurare: afiºarea valorii maxime sau minime sau medii
sau a diferenþei
ieºire analogicã: 1 mV/ 0C, rezolutie: 1 0C
alimentare: baterie (reîncãrcabilã), 9V
timp de viaþã: pentru baterie - 50 ore (fãrã funcþionare laser ºi iluminare
display) pentru baterie reîncãrcabilã: 15 ore (fãrã funcþionare
laser ºi iluminare display)
temperatura de funcþionare: 0…60 0C
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!

!
!
!

!
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Lichidele trebuie curãþate în mod necesar, fãrã a prezenta solide în suspensie.
Pompe pentru butoi - Seria FUS
Pompe portabile pentru transferul produºilor chimici din butoaie ºi bazine.
Sunt construite cu acþionare pneumaticã sau electricã. Materialele folosite
sunt PTFE, PVDF sau AISI 304. Pentru uºurinþã în mânuire, îºi aflã o vastã
întrebuinþare, ºi ca pompe pentru prelevãri, pentru goliri rapide sau pentru
servicii de urgenþã.
Agitatori - Seria AG
Agitatorii verticali cu arbore liber ºi presetupe de uzurã sunt fluxate de lichidul
pompat. Confecþionaþi în lungimi de pânã la 3 metri, pot fi furnizaþi, cu flux
centrifugal sau axial, cu viteza de rotaþie de la 2.800 la 600 de RPM. Destinaþi
folosirii în staþii de epurare, neutralizare ºi amestecare în bazine cu volume
pânã la 20 m³.
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Utilizând informaþia în timp real, furnizatã de CORRTRAN, se permite
unui operator sã evalueze ratele de corodare din perioadele anterioare,
comparând cu rata de corodare actualã, astfel încât poate sesiza rapid
schimbarea în calitatea apei, schimbãrile chimice care au avut loc ºi
eficienþa aplicãrii inhibitorilor.

Rãzvan POPA
Mobil: 0729 998 888

CORRTRAN - TRADUCTOARE PENTRU MÃSURAREA COROZIUNII
Aplicaþii în boilere, centrale termice ºi sisteme de termoficare

Firma PEPPERL+FUCHS a lansat de curând un nou produs destinat mãsurãrii
coroziunii în interiorul conductelor ºi al altor recipienþi supuºi degradãrii prin
coroziune, în timpul exploatarii.
Traductorul CORRTRAN a mai fost prezentat într-o ediþie anterioarã a revistei
noastre.
Principala caracteristicã a acestui nou instrument este capacitatea de a
mãsura în timp real, în proces, coroziunea. Mãsurarea coroziunii se face atât
în formã generalizatã, cât ºi în formã punctualã ("pitch"). CORRTRAN este
singurul traductor existent în acest moment în exploatare, care mãsoarã
simultan atât coroziunea generalizatã (în mm/an), cât ºi coroziunea localizatã
(factor de corodare - adimensional). În acelaºi timp, se mãsoarã ºi
conductivitatea mediului din interiorul incintei în care este introdus.
CORRTRAN se utilizeazã ca orice alt traductor din proces, cu alimentarea
din buclã de 4-20 mA. Cei trei parametri mãsuraþi sunt transmiºi pe bucla de
curent ca semnal digital HART, suprapus. Bucla de curent poate fi proporþionalã
cu viteza de corodare generalizatã sau cu factorul de coroziune punctual în
funcþie de setarea stabilitã prin protocol HART. Deoarece mãsurarea este în
timp real, se poate stabili imediat influenþa unei anumite manevre asupra
coroziunii. De exemplu, se poate evalua imediat efectul introducerii
inhibitorilor de coroziune sau se poate vedea efectul contaminãrii mediului
din interior, produs de amestecul unor substanþe corozive sau chiar prin
spargerea unei conducte prin care se permite pãtrunderea apelor reziduale
în conductele de distribuþie a energiei termice, sau insuficienta degazare a
apei recirculate prin condens, sau efectul forþãrii altor parametri în cursul
unui proces de producþie, care pot avea influenþe pozitive imediate asupra
productivitãþii, dar urmãri negative pe termen mediu ºi lung, prin degradarea
instalaþiilor.
PEPPERL+FUCHS descrie într-un articol mai larg, pentru care nu avem
spaþiu suficient de publicare integralã, mai multe aplicaþii ale acestui tip de
traductor în boilere, termocentrale ºi sisteme de termoficare. Vom încerca ca
aceste aplicaþii sã le prezentãm sumar, pentru a demonstra utilitatea
traductoarelor CORRTRAN în exploatarea corectã a acestor instalaþii.
Apã de înaltã puritate din Boiler
Energie electricã poate fi produsã în centrale electrice de diferite dimensiuni
ºi configuraþii, dar punctul comun îl constituie utilizarea apei de înaltã puritate,
obþinutã prin diverse stadii de filtrare ºi demineralizare.
Apa de înaltã puritate este folositã pentru generarea aburului care pune în
miºcare turbinã, o parte din abur este recirculat pentru a preîncãlzi sistemul
de alimentare cu apã al boilerului. În final, aburul este condensat ºi recuperat
pentru a fi reintrodus în circuitul de generare a aburului.
Din pãcate, apa demineralizatã este corozivã pentru boiler ºi sistemul de
condensare. Pe de altã parte, neetanºãrile din sistem pot sã permitã accesul
nedorit al unor substanþe chimice care mãresc potenþialul de corodare. De
exemplu, în condensator apa impurã poate sã se infiltreze în apã purã. De
asemenea, neetanºeitãþile garniturilor turbinei sau pompelor pot facilita
pãtrunderea oxigenului în apa de alimentare a boilerului, crescând
agresivitatea acesteia.
Pentru combaterea acestor efecte, se aplicã tratamente chimice costisitoare
care au ca scop protejarea instalaþiilor.
Calitatea scãzutã a apei cu care se alimenteazã boilerul poate cauza
probleme ca depuneri, perforãri sau coroziune în zonele din interiorul boilerului
sau al sistemului de condensare. În aceastã situaþie, se obiºnuieºte sã se adauge
diverse tipuri de tratamente chimice pentru a reduce ameninþarea coroziunii.
Se mãsoarã conductivitatea ºi pH pentru a stabili calitatea apei. În acest fel,
se poate controla apa foarte bine, dar nu se poate cunoaºte cât de mult sunt
afectate pãrþile interne ale sistemului de conducte din condensator.

Montare. CORRTRAN trebuie montat în zonele cele mai susceptibile
de a se produce coroziunea. În cele mai multe cazuri, coroziunea se
produce acolo unde apa este în repaus sau aproape de repaus. Totuºi,
coroziunea poate fi acceleratã la coturile conductelor sau acolo unde a
apãrut anterior ºi este acceleratã de debite mari sau de turbulenþã.
1. Traductorul trebuie montat în zona urcãtoare a unei conducte, imediat
dupã cot, acolo unde viteza este maximã. În general, se preferã locaþiile
cu vitezã maximã ºi imersie permanentã.

INCORECT

CORECT

2. CORRTRAN poate fi poziþionat în
orice punct al unei conducte, dar trebuie
sã fie permanent imersat în materialul
coroziv.
3. Montarea într-un racord T este o
soluþie bunã pentru poziþionarea unui
CORRTRAN.

4. Pentru cea mai bunã performanþã, CORRTRAN trebuie amplasat în
aval faþã de valva de reglare ºi poate fi, de asemenea, amplasat în zona
moartã a unui by-pass. De notat cã, în acest caz, traductorul trebuie montat
înainte de valva de închidere, pentru ca electrozii sã se afle în permanenþã
în lichid.
5. Prin instalarea unor traductoare CORRTRAN cu electrozi diferiþi în
absorbþia pompei, se poate asigura monitorizarea rotorului ºi a
conductei.

6. Montarea într-un tanc de condensator este, de asemenea, o soluþie
bunã.
7. Alte locuri de montare: în braþul coborator al unui dispozitiv de purjare
sau în zona de descãrcare a unui filtru.
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Monitorizarea
Turnului de rãcire
Scopul utilizãrii
turnurilor de rãcire
este
eliberarea
energiei termice din
apa circulatã care se
întoarce
din
condensator. Prin
cãderea
de
la
înãlþime, apa intrã în
contact cu aerul. În
acest
fel,
vaporizându-se o
parte semnificativã,
se
faciliteazã
rãcirea.
Prin
v a p o r i z a r e ,
concentraþia de
minerale în apa
rãmasã creºte la
baza
turnului.
Procesul fiind continuu, creºterea este permanentã. Pentru urmãrirea puritãþii
apei, se mãsoarã conductivitatea, pH, pentru continuþul de CaCO3 ºi conþinutul
de bacterii, a cãror dezvoltare este favorizatã de cãldurã. Centrala termicã
trebuie sã funcþioneze la limita maximã admisibilã de impuritãþi solide
dizolvate (TDR), din douã motive. În primul rând, apa de adaus poate fi greu
de obþinutã, iar în al doilea rând costul tratãrii apelor reziduale poate fi destul
de ridicat. Dar, în acest caz, apar depuneri ºi coroziune.
Este posibil sã se înlãture depunerile, dar pânã acum nu au existat soluþii
pentru a mãsura coroziunea.
Traductoarele clasice pot da indicaþii false, ceea ce, dacã dureazã mai
mult timp, poate duce la deteriorarea gravã a instalaþiilor din schimbãtoarele
de cãldurã.
Utilizând CORRTRAN în aceastã zonã, se pot obþine informaþii foarte bune
în timp real. Astfel, acesta îi "spune" operatorului dacã indicaþia traductoarelor
de pH ºi conductivitate este greºitã ºi dã o informaþie despre pagubele produse
în turnul de rãcire ºi în sistemele asociate.
În loc sã se evalueze coroziunea prin colectarea informaþiilor prin tehnologii
care se desfãºoara pe durate îndelungate de timp, coroziunea poate fi
mãsuratã acum, la fel ca oricare alt parametru din proces.
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Vasile ENACHE
Mobil: 0722 322 507

Traductoare de nivel
Traductoarele de nivel pentru rezervoare produse de WEKA AG
completeazã în mod fericit gama de indicatoare magnetice de nivel ale
firmei. În toate locurile în care condiþiile sunt de aºa natura încât împiedicã
montarea unei instalaþii de mãsurare a nivelului cu branºare lateralã pe
vas, traductorul de nivel pentru rezervoare reprezintã soluþia preferatã.
Traductoarele de nivel se monteazã direct pe rezervor dinspre partea
superioarã prin înfiletare sau cu flanºã ºi furnizeazã un semnal de ieºire
care poate fi conectat la un afiºor local sau la un sistem de autoreglare.
Traductoarele de nivel produse de WEKA AG sunt dispozitive care
funcþioneazã pe principiul flotorului (Fig.1). Flotorul se miºcã pe un tub închis
ermetic ºi detecteazã nivelul suprafeþei unui lichid sau nivelul interfeþei între
douã lichide a cãror densitate diferã cu cel putin 0.1g/cm3. Mãsurãtoarea cu
flotor este, de altfel, singura metodã care poate detecta interfaþa dintre
douã lichide între care existã un strat de emulsie, prin detectarea unei
densitãþi medii (Fig.1). În interiorul flotorului se gãseºte un sistem magnetic
care acþioneazã asupra pãrþii electronice aflate în interiorul tubului.
Magneþii sunt de tip AlNiCo, deosebit de stabili în timp. Partea electronicã
este alcãtuitã dintr-o serie de rezistenþe si contacte reed, montate pe un
suport gros de 3,2 mm pentru a garanta o stabilitate ridicatã. Contactul
reed este un dispozitiv electronic sensibil la câmpul magnetic. Când un
magnet se apropie de un contact reed, acesta se închide. Rezistenþele ºi
contactele reed sunt legate într-un lanþ cu o anumitã secvenþã.
Figura 1

Posibile localizãri pentru montarea traductoarelor CORRTRAN într-o centralã
termicã.
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Miºcarea magnetului determinã deschiderea, respectiv închiderea cu o
secvenþã de 2-3-2 a contactelor reed (Fig. 3), ceea ce produce un semnal de
tensiune care este direct proporþional cu nivelul de lichid ºi asigurã o
repetabilitate excelentã. Sistemul asigurã o rezoluþie egalã cu jumãtatea
distanþei dintre douã contacte reed.
Figura 3

DC Power
Supply
Indicating
Meter

Voltage Divider

industria berii
industria uleiurilor
# industria bãuturilor din fructe (concentrate din fructe)
# fabricarea pastei de roºii
# fabricarea concentratelor proteinice
# fabricarea cafelei solubile
# industria hârtiei
# industria cimentului ºi a materialelor de construcþie (prefabricatelor).
#
#

Parametri care pot fi determinaþi cu ajutorul acestor aparate sunt:
concentraþia, densitatea ºi conþinutul de apã.
1. Determinarea densitãþii cimentului din industria materialelor
de construcþie, a prefabricatelor
Cu ajutorul aparaturii furnizate de firma proMtec, se poate determina
densitatea pastei folosite pentru obþinerea prefabricatelor, a produselor
de tip BCA.
Imaginile 2, 3 ºi 4 sunt relevante.

Float

Figura 2

Nr. 139 - Martie 2007

Toate traductoarele de nivel lucreazã pe
principiul divizorului de tensiune (Fig. 2). Senzorii
denumiþi XM au semnalul de ieºire cuprins între
0V ºi tensiunea de alimentare. În schimb,
versiunea XT a senzorilor opereazã pe acelaºi
principiu, dar au încorporat un convertor de semnal 4... 20mA.
Traductoarele de nivel WEKA sunt astfel concepute, încât sã reziste la presiuni
de pânã la 20 bar ºi la temperaturi pânã la 120 0C ºi pot fi utilizate pentru
lichide având densitatea mai mare decat 0.60 g/cm3. Rezoluþia este, în general,
de 5 mm, iar lungimea de montaj poate sã atingã 3000 mm fãrã fixare în
partea de jos a rezervorului sau la unele tipuri 5000 mm cu fixare în partea de
jos a rezervorului. Rezoluþii de 2,5 mm sunt posibile, dar numai pentru o lungime
de montaj maximã de 1500 mm.
Bazându-se pe acelaºi principiu, firma WEKA are inclusã în program ºi o
clasã de comutatori de nivel caracterizaþi de un design compact ºi robust,
precum ºi de posibilitatea echipãrii cu unul sau douã puncte de comutare.
Montajul se face cu colþare, iar presiunea de lucru admisã poate ajunge la 10
bar.
Traductoarele de nivel produse de firma WEKA sunt conforme cu cerinþele
directivei europene pentru aparate ºi dispozitive sub presiune PED 97/23/EC ºi
pot lucra în medii cu pericol de explozie, fiind certificate ATEX.
Claudius MINOVICI
Mobil: 0729 989 396

Figura 2

Montarea
celulei
de mãsurã
în flux

Figura 3

Valorile de densitate citite pe ecran

Figura 4
Return slurry calibration

Density / Dichte
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Aplicaþii pentru determinarea concentraþiei
Firma proMtec produce aparaturã pentru determinarea concentraþiei unei
substanþe solide într-un lichid (Figura 1).

Phase( 0)

Graficul variaþiei densitãþii
Figura 1
Sorin VUCEA
Mobil: 0722 126 204

Imaginea
aparatului

Aplicaþiile sunt în:
industria laptelui ºi a produselor derivate (iaurt)
industria amidonului
industria ciocolatei
industria zahãrului

#
#
#
#
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Vã aºteptãm,
în propriul
nostru stand,
la Expoziþia
Internaþionalã
pentru
Industria
Petrolierã,
Petrochimicã,
Chimicã ºi a
Gazului
(Ediþia a
12-a),
care va avea
loc în Iran,
în perioada
18-22 aprilie.
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