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Tr a d u c t o a r e d e n i ve l s i s e m n a l i z at o a r e
de ni ve l p e n t r u l i ch i d e
este un nou partener al firmei noastre. Aceastã firmã
are un domeniu de produse foarte specializat ºi, din acest motiv,
gama produselor nu este foarte largã; în schimb, calitatea ºi
performanþa sunt maxime.
Firma FAFNIR fabricã traductoare ºi semnalizatoare de nivel
pentru lichide.
TRADUCTOARE DE NIVEL cu senzor magnetostrictiv
Traductoarele de nivel TORRIX sunt construite pe principiul magnetostrictiv, având
ca element de mãsurã o tijã prin care se propagã o undã staþionarã. Tija este
prevãzutã cu un flotor, care culiseazã liber. În interiorul flotorului se aflã un inel
magnetic. Prin interferenþa câmpului magnetic cu undã staþionarã din interiorul tijei
se obþine o undã reflectatã, care este prelucratã în blocul electronic ºi se determinã
cu precizie poziþia flotorului.
Prin calibrarea traductorului într-un stand special, în linia de producþie, se obþine o
precizie de 0,2 mm, pe tot domeniul de mãsurã.
Gama normalã a temperaturilor pentru partea de mãsurã este cuprinsã între -40 0C
ºi +125 0C, dar poate fi extinsã spre domeniul negativ de la -200 0C la +125 0C (varianta
de temperaturã joasã) sau spre domeniul temperaturilor înalte de la -40 0C la +250
0
C. Principiul de mãsurã este independent de temperatura de funcþionare.
Materialele speciale din care este construit permit utilizarea acestor traductoare în
medii dintre cele mai agresive; practic, existã soluþii pentru utilizare în toate lichidele,
de la apã purã la acid clorhidric, acid sulfuric, azot lichid, amoniac, freon etc... cu
condiþia sã nu fie atât de vâscoase pentru a bloca flotorul.
Densitatea minimã de la care se poate folosi este de
0,5 g/cm3 (cu flotor din titan). De asemenea, domeniul
presiunilor de lucru poate ajunge la 50 de bari.
Astfel, gama aplicaþiilor posibile devine extrem de
largã, cuprinzând lichide corozive, lichide

inflamabile, gaze lichefiate; deci, aplicaþii în medii cu pericol de explozie, în
medii corozive, sau în criogenie.
Unele variante pot fi echipate cu douã flotoare; prin aceasta se poate mãsura ºi
nivelul interfeþei dintre douã lichide.
O construcþie specialã, cu tijã magnetostrictivã excentricã faþã de blocul electronic
de prelucrare, permite ataºarea sondei de nivel la un indicator magnetic cu
indicator optic cu plãcuþe mobile, astfel încât semnalul de nivel poate fi transmis
ºi la distanþã, chiar cu o precizie remarcabilã, oricum, mult îmbunãtãþitã faþã de
performanþa indicatorului, prevãzut cu plãcuþe bicolore.
TRADUCTOARE DE NIVEL cu conductivitate
O altã categorie de traductoare de nivel pe care le produce FAFNIR are ca principiu
de mãsurã conductivitatea lichidelor. Se poate mãsura nivelul lichidelor cu
conductivitate mai mare decat 1µScm-1.
În anumite condiþii, se poate mãsura ºi
interfaþa dintre lichide nemiscibile, cu
conductivitate diferitã.
Traductorul mãsoarã conductibilitatea
mediului aflat între doi electrozi care
formeazã o sondã rigidã. Precizia de
mãsurare cu acest tip de traductoare
ajunge la 1 mm.
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Senzorul are ca element sensibil un detector fotoelectric cu fibrã opticã,
terminatã cu un vârf conic. Prin fibra opticã, se transmit impulsuri în
infraroºu, care se reflectã pe suprafaþa de separare dintre vârful optic ºi
mediul ambiant.
Indicele de refracþie pe aceastã suprafaþã este diferit în cazul în care
acesta este în contact cu un lichid, faþã de cazul în care se aflã în aer. Din
acest motiv, ºi modul de reflexie a luminii se schimbã, astfel încât
receptorul care primeºte impulsurile reflectate sesizeazã diferenþa de
semnal optic, iar blocul electronic comandã comutarea semnalului de
ieºire. De regulã, acest sistem este utilizat pentru lichide transparente.
Echipamente complexe pentru staþii de benzinã
FAFNIR produce un complet de echipamente specializat, destinat
utilizãrii în staþiile de benzinã.
Acesta include:
Semnalizatoare pentru prevenirea deversãrii la umplere (cu senzor
calorimetric)
Sisteme de mãsurare a nivelului în tanc (cu traductor continuu, de tip
magnetostrictiv, într-o configuraþie special adaptatã pentru acest tip de
aplicaþie
Sisteme de monitorizare pentru recuperarea vaporilor la pompã
Sistem de monitorizare pentru manloc (gura de vizitare)
Sisteme de alarmã pentru separatoare.
Toate aceste sisteme sunt adaptate condiþiilor de funcþionare din staþiile
de livrare combustibili ºi sunt certificate pentru normele aplicabile în aceste
condiþii.
!

!

!

!

!

Vasile ENACHE
Mobil: 0722 322 507

BSDA 2 0 0 7

SEMNALIZATOARE DE NIVEL calorimetrice
Încã de la începuturile activitãþii, FAFNIR a dezvoltat o tehnologie proprie
pentru realizarea termistorilor cu caracteristicã pozitivã, elementul de bazã
în funcþionarea semnalizatoarelor de nivel calorimetrice. Principiul
semnalizãrii este modificarea gradientului de temperaturã al elementului
sensibil al sondei, la contactul cu un lichid.
Aceste semnalizatoare sunt utilizate în special pentru semnalizarea de
siguranþã. Scopul principal este evitarea deversãrilor substanþelor poluante
la încãrcarea rezervoarelor cu substanþe chimice sau substanþe petroliere.
Aceºti senzori de nivel sunt construiþi conform normei germane pentru
protecþia împotriva deversãrii.
Datoritã faptului cã nu folosesc elemente în miºcare, semnalizatoarele de
nivel cu termistor prezintã cel mai înalt grad de încredere pentru aplicaþiile
în care se cere monitorizarea deversãrii substanþelor periculoase pentru
mediul ambiant. Senzorul nu este afectat de eventualele depuneri de material
ºi nu se poate bloca. Elementul sensibil are un volum foarte mic ºi are un
timp de rãspuns foarte scurt faþã de momentul când se atinge nivelul de
alarmã. Este certificat pentru funcþionare în zona 0 cu pericol de explozie ºi
din acest motiv este utilizat în mod frecvent ca element standard în construcþia
sistemelor de umplere a cisternelor cu combustibil.

În perioada 24-27 Aprilie,
compania noastrã a participat la
expoziþia BSDA 2007
(Black
Sea Defense & Aerospace
Exhibition & Conference),
expoziþie
destinatã
producãtorilor de tehnicã
militarã ºi din domeniul
securitãþii. Au fost prezente
marile companii din domeniu,
care activeazã pe piaþa
româneascã
de
profil:
Lokheed-Martin, Raytheon,
SAAB, Terma, Konsberg etc.
Expoziþia a constituit un bun
prilej pentru prezentarea ofertei
companiei noastre privind
echipamentele de procesare a
informaþiei radar, precum ºi
echipamentele de calcul
destinate condiþiilor grele de
lucru.

Datoritã acestor calitãþi, FAFNIR este, la ora actualã, singurul furnizor al
elementelor de semnalizare pentru protecþie împotriva deversãrilor
accidentale, în majoritatea pieþelor din Europa. În þãri ca Austria, Germania,
Belgia, Suedia, toþi senzorii de nivel utilizaþi pentru prevenirea deversãrii
sunt produºi de FAFNIR. De asemenea, o bunã parte dintre semnalizatoarele
utilizate în Danemarca, Polonia, Cehia, Slovacia au ca element sensibil
senzorul cu termistor PTC produs de FAFNIR.
SEMNALIZATOARE DE NIVEL optice
FAFNIR produce ºi o categorie de semnalizatoare de nivel optice. Acestea
utilizeazã proprietatea de refracþie a luminii la suprafaþa de separare între
douã medii.
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Valorile mãsurate de punctele EMN sunt:

Wi-LEM - reþea “wireless” pentru monitorizarea energiei electrice
Wi-LEM este un sistem ce oferã o soluþie completã pentru mãsurarea ºi
transmiterea la distanþã a parametrilor electrici. Având în vedere faptul cã
are o arhitecturã deschisã, acest sistem poate fi uºor interfaþat cu data-loggere
ºi programe software existente.
Sistemul Wi-LEM are în componenþã trei grupe de produse:
EMN (Energy Meter
Node), prin care se
realizeazã conectarea
la circuitul electric (cu
transformatoare tip
cleºte) ºi transmisia
radio a datelor
preluate ºi calculate.

Interval citire (5 la 30 minute)
Valori
cumulate

Valori
L1
Medie Min

L2
Max Medie Min

L3
Max Medie Min

Max Sumã

L1

L2

L3

Sumã

Curent (A)
Tensiune (T)
Energie activã (kWh)
Energie reactivã (kVarh)
Energie aparentã (kVa)
Frecvenþã

!

Interfaþa MG:
detecteazã automat noi puncte de mãsurã tip EMN
are interfaþã RS-232/485 Modbus RTU
se poate conecta la maxim 20m de punctele de mãsurã tip EMN
se alimenteazã la 9Vc.c. prin adaptor.
Repetoarele MN:
sunt recunoscute automat de interfaþa MG
se alimenteazã la 9Vc.c. prin adaptor
O reþea de tipul Wi-LEM se poate schematiza astfel:
!
!
!
!

!
!

MG (Mesh Gate), care
controleazã reþeaua
radio, colecteazã datele
transmise de dispozitivele
EMN ºi comunicã serial cu
sistemul de analizã a
datelor.
!

Repetoarele MN:
sunt recunoscute automat de interfaþa MG
se alimenteazã la 9Vc.c. prin adaptor
O reþea de tipul Wi-LEM se poate schematiza astfel:
!
!

MN (Mesh Node),
pentru amplificarea
semnalului
ºi
extinderea distanþei
între dispozitivele
EMN ºi MG, când este
necesar.
!

Pentru comunicaþia radio se foloseºte banda liberã de 2.4GHz.
Principalele avantaje oferite de sistemul Wi-LEM sunt:
dimensiunile reduse ale dispozitivelor EMN oferã posibilitatea montãrii
în dulapurile existente
instalarea dispozitivelor componente este uºoara ºi rapidã, reducându-se
foarte mult costul ºi timpul necesar instalãrii lor
permite extinderea cu noi puncte de mãsurã care vor fi automat recunoscute
de reþea.
Câteva dintre caracteristicile grupelor componente ale unui sistem
Wi-LEM sunt precizate în continuare.
Punctele de mãsurã EMN:
se conecteazã direct la circuitul electric de mãsurat, care poate fi:
trifazat, tip stea (cu sau fãrã neutru) sau triunghi 120/240V
monofazat 120/240V
se alimenteazã din tensiunea de linie
sunt disponibile pentru curenþi nominali de 5, 20, 50 sau 100A
precizie: clasa 1 pentru energie activã.

Aplicaþiile unui sistem Wi-LEM sunt oriunde este necesarã urmãrirea
consumurilor de energie electricã în vederea reducerii costurilor, în special
în clãdiri existente.
George BARBÃLATÃ
Mobil: 0722 514 939
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!

!

!

!
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PIROMETRUL IPE 140/5 - digital, rapid, de precizie
(versiune a pirometrului IPE 140, pentru mãsurarea temperaturii sticlei)
Pirometrul IPE 140/5 este produs de firma IMPAC, Germania, al cãrei
unic distribuitor pe piaþa româneascã este SYSCOM 18.
IPE 140/5 este un pirometru construit special pentru mãsurarea temperaturii
sticlei, cu un domeniu spectral de 5,14 µm; cu un timp de rãspuns ºi
dimensiuni ale spotului foarte mici, aparatul este o bunã alegere pentru
mãsurãri asupra obiectelor foarte mici. Pentru obþinerea unor rezultate cât
mai bune, în funcþie de aplicaþie (dimensiunea obiectului de mãsurat,
distanþa de mãsurã), sunt disponibile sisteme optice cu focalizare diferite.
Alinierea cu obiectul de mãsurat se poate realiza cu ajutorul sistemului de
vizare cu razã laser sau cu vedere prin obiectiv.
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Pirometrul este echipat cu un afiºaj care indicã temperatura mãsuratã
sau parametrii aparatului, care pot fi modificaþi prin intermediul tastelor
cu care este prevãzut.
Prin intermediul interfeþei seriale ºi a software-ului InfraWin, inclus în
furnitura standard, temperatura mãsuratã poate fi afiºatã ºi înregistratã pe
un PC ºi se pot modifica parametrii aparatului; de asemenea, funcþia de
diagnozã permite verificarea pirometrului ºi a cablajului.
Aplicaþii tipice:
fabricarea geamului tras
fabricarea becurilor
asamblarea geamurilor auto
îndoirea geamurilor.

!
!
!
!

Specificaþii tehnice:
domeniul de mãsurã: 250…2500 0C
subdomeniu: orice interval în domeniul de mãsurã, minim 51 0C
domeniu spectral: 5,14 µm (bandã îngustã, pentru suprafaþa sticlei)
alimentare: 24 Vac sau cc (14…30Vac sau cc), consum: max. 1,2 W
ieºire analogicã: 0… 20 mA sau 4… 20 mA (comutabilã)
interfaþã serialã: RS232 sau RS485
rezoluþie: pe interfaþã: 0,1 0C
pe afiºaj: 0,1 0C pentru domeniul 250… 999 0C, 1 0C
pentru domeniul 1000… 2500 0C
la ieºirea analogicã: <0,1% din subdomeniul programat
afiºaj: LCD, iluminat
emisivitate ε: 10…120%, ajustabilã în paºi de 0,1%, cu ajutorul tastelor
aparatului sau prin interfaþa serialã
timp de rãspuns t90:
pentru IN 140/5-L: 40ms, reglabilã pânã la 10s
pentru IN 140/5-H: 10ms, reglabilã pânã la 10s
funcþie de memorare a valorilor maxime
temperatura ambiantã de funcþionare: 0…70 0C
grad de protecþie: IP65
masã: cca 550 g
vizare: prin obiectiv sau raza laser
sistemele optice cu focalizare disponibile permit o dimensiune a spotului
între 0,9 ºi 21mm pentru distanþe de mãsurã între 100 ºi 2170 mm.
#
#
#
#
#
#
#

#

#

#

#
#
#
#
#

#

Pirometrul IN 140/5 dipune de o gamã largã de accesorii, care permit
funcþionarea în diverse condiþii de proces: suport de montaj reglabil, unitate
de purjare a aerului, carcasã de rãcire, oglinda la 900 etc.
Sorin GHEONEA
Mobil: 0722 578 286
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Optimizarea amestecului de benzine ºi motorine
cu ajutorul tehnologiei FT-NIR
Figura 1

Amestecul produsului final
Amestecul produselor este o
tehnicã importantã, utilizatã în
industria petrolului (Figura 1).
Acesta reprezintã etapa finalã a
conversiei þiþeiului în combustibil
util. Sistemul de amestec
mixeazã câteva fluxuri provenite
din diverse unitãþi ale rafinãriei
cu scopul de a obþine produsul
final, combustibilul care sã
întruneascã cerinþele legislaþiei
interne, internaþionale ºi sã fie
conform specificaþiei clientului.
Datoritã faptului cã este etapa
finalã în procesul de rafinare,
optimizarea acestui proces

este de o importanþã vitalã.
ABB are o
Figura 2
experienþã
vastã
în
p r i v i n þ a
optimizãrii
unitãþilor de
amestec.
Prima etapã
a optimizãrii
e s t e
mãsurarea
proprietãþilor
specifice, ce
t r e b u i e
optimizate.
S o l u þ i a A B B , t e h n o l o g i a F T I R v e r i f i c a t ã î n t i m p (Figura 2), p o a t e
f i u n s p r i j i n real al rafinorilor. Inima sistemului o reprezintã fotometrul
NIR, un aparat robust ºi deosebit de fiabil. Acesta utilizeazã tehnologia de
ultimã orã în domeniul spectroscopiei în infraroºu apropiat, bazatã pe
transformata Fourier (FT-NIR). Spectrometrul ABB (Figura 3) este special
construit pentru a lucra direct în proces, fiind montat în carcasã adecvatã,
certificatã antiex.
Sistemul încorporat de
Figura 3
condiþionare a probei,
termostatat,
asigurã
mãsurãtori precise ºi
stabile. Un pachet complet
software, ce lucreazã sub
Windows, este inclus
pentru a furniza informaþii
în sistemele DCS ale
instalaþiilor (ModBus,
OPC, 4-20 mA).
ABB, împreunã cu
reprezentantul sãu, SYSCOM,
conlucreazã strâns cu
utilizatorul în regim de
parteneriat
pentru
dezvoltarea
soluþiilor
specifice clientului. Oferim
clientului o serie de serviciisuport, inclusiv dezvoltarea
metodei,
ºcolarizarea
personalului, precum ºi
servicii de asistenþã tehnicã
la punerea în funcþiune ºi
dupã aceasta.
ABB a început construcþia acestui spectrometru încã din anul 1973, iar
printr-o activitate intensã de cercetare - dezvoltare, în strânsã colaborare
cu utilizatorii, a dezvoltat o experienþã unicã în analiza cantitativã cu
tehnologia FTIR ºi FT-NIR. Rezultatul constã din aceea ca astãzi ABB
este lider mondial în privinþa analizoarelor FTIR ºi FT-NIR. Pânã în
prezent ABB a instalat peste 150 de analizoare, care sunt în exploatare
în sisteme de amestec produse rafinate sau în alte aplicaþii din rafinãrii.
Rezultatul: o bazã de date imensã, de peste 40.000 de spectre, care
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acum este folositã pentru implementarea acceleratã a unui nou proiect
de amestec.
Probleme
comune
privind
Figura 4
operarea rafinãriei
Amestecul final al produselor
reprezintã aspectul critic calitativ
al operãrii rafinãriei (Figura 4) .
Caracteristicile de calitate ale
produsului sunt definite exact ºi
trebuie sã fie îndeplinite pentru a
putea livra produsul.
Criteriul economic, care solicitã
atât minimizarea marjei de
siguranþã, fãcutã cadou clientului,
cât ºi utilizarea optimã a stocurilor,
impune o analizã rapidã a
amestecului în linia de livrare ºi a
componenþilor din stoc.
Metoda convenþionalã este de a
utiliza o serie de analizoare de
proprietãþi fizice ºi motor de cifrã
octanicã. Acest set numeros de
analizoare este extrem de scump,
analiza nefiind rapidã. Cheltuielile
Sistem de condiþionare a probei, extractiv,
de întreþinere sunt, însã, ridicate.
pentru aplicaþii de amestec final
Soluþia/avantajele
Seria de analizoare de proces FT-NIR, destinatã optimizãrii amestecului de
benzine ºi motorine, permite mãsurarea unei multitudini de parametrii de
calitate în sistem multiflux, atât pentru produsele de stoc, cât ºi pentru produsul
final în linie. Metodele de calibrare utilizate, precum ºi transferabilitatea
calibrãrilor ºi a bazei de date între analizoarele de proces ºi cele de laborator,
permit lansarea rapidã a unui proces de amestec împreunã cu minimizarea
operaþiilor de calibrare specifice, ceea ce conduce la minimizarea semnificativã
a costurilor faþã de sistemul convenþional de amestec.
Prin mãsurarea exactã a produsului final în timp real, analizorul permite
ca, în funcþie de componenþii care se amestecã, sã se obþinã calitatea doritã,
reducând necesitatea repetãrii amestecului, precum ºi supradozarea care
sã asigure respectarea specificaþiei.
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Analizor
montat
în instalaþie
pentru
amestecul
benzinelor
ºi
al motorinei (A)

FTPA2000-HP50
Cabinã analizor
Comutare fluxuri probã
ºi condiþionare probã

Sistem
de spãlare
ºi validare

Sistem
de
prelevare

Fluide de spãlare
ºi validare

Bucle rapide
Amestec produse mixer static

Sistemul utilizeazã comutarea automatã a fluxurilor ºi utilizeazã celule
separate pentru componenþii de amestecat ºi pentru produsul final.
Exemplul B:
Configuraþia analizorului de amestec al produsului final, FT-IR, se
realizeazã fãrã a fi nevoie de o anume cabinã. Utilizeazã, de asemenea,
un sistem de condiþionare a probei ºi lichide de spãlare/validare, precum
ºi comutarea automatã a fluxurilor.
Exemplul B:
Analizor
montat
în instalaþie
pentru amestecul
benzinelor
ºi al motorinei (B)

FTPA2000-HP51
Cabinã analizor
Comutare fluxuri probã
ºi condiþionare probã
Sistem
de spãlare
ºi validare

Fluide de spãlare
ºi validare

Performanþele analizorului ºi repetabilitatea
Fiind o tehnicã de mãsurã care se bazeazã pe corelaþie, procesul FT-IR
are exact aceeaºi precizie ca ºi metoda de laborator ASTM. Repetabilitatea
excelentã este un factor care recomandã acest analizor ca o alternativã
performantã faþã de metodele convenþionale. Operatorul poate urmãri
comportarea în orice moment, în timp real, a procesului de amestec ºi
poate interveni, în timp util, pentru corectarea unor deviaþii.
În figura 5 se poate urmãri curba de repetabilitate pentru cifra octanicã,
iar în figura 6 se poate vedea comparaþia cu metoda de laborator pentru
mãsurarea cifrei cetanice a motorinei.

Sistem
de
prelevare
Bucle rapide
Amestec produse mixer-static

Figura 9

Exemplul C:
Analizor FT-IR pentru amestec de benzine ºi motorine, instalat în camera
de comandã, conectat cu celulele de mãsurã prin cablu cu fibrã opticã.
Controlul integral se face cu un calculator PC dedicat, care utilizeazã celule
separate pentru componenþi ºi pentru produsul final. Existã ºi versiuni cu
celule de mãsurã pe fiecare flux, pentru a se evita sistemul de comutare
automatã.
Schema reprezintã sistemul tipic de analizã ABB cu analizorul FT-IR
Sistemul extins cu opþiuni
Cabinã analizor

Comutare fluxuri probã ºi
condiþionare probã

Figurile 5 ºi 6
Componente
de amestecat stoc

În figura 7 este prezentat nivelul de precizie obþinut cu analizorul FT-IR
pentru benzine ºi motorine.
Sistem de
prelevare
(1)
Sistem de
spãlare ºi
validare
Sistem de
prelevare
(2)

Figura 7
Performanþele tipice de calibrare ale FT-IR pentru o rafinãrie cu o bunã dotare de laborator

Instalarea tipicã a unui analizor pentru optimizarea amestecului final
Exempul A: Configuraþia este pentru un analizor de amestec al produsului
final. Analizorul este cu dublã celulã, fiind montat într-un container cu
sistem de prelevare a probei rapid ºi fluide de spãlare ºi validare pentru
celula de mãsurã.

Fluide de spãlare

Amestec produse mixer-static
Figura 11

Îmbunãtãþirea profitului rafinãriei prin utilizarea analizorului de
proces ºi optimizare.

SYSCOM 18 SRL ! BUCUREªTI - 12 ! CALEA PLEVNEI 139B ! SECTOR 6 ! TEL: 310 26 78; 310 26 79 ! TEL / FAX: 316 91 76; 316 91 79 ! E-mail: syscom@syscom18.com

Pagina 6

Syscom - info

Figura
12
prezintã
influenþa pe care o are
eroarea de obþinere a
cifrei octanice cu 0,1 %. La
o rafinãrie cu capacitatea
de 200.000 bilioane barili
pe zi, cheltuielile care se
fac pentru a asigura cifra
octanicã din specificaþie
prin aproximarea în plus,
Figura 12
cu 0,1%, a cifrei octanice, conduc la pierderi de 6 milioane $/an, situaþie
care poate fi evitatã prin utilizarea tehnologiei FT-IR. Deci, aceastã sumã
este profit, ºi nu pierdere.
Figura 13 prezintã avantajele sistemului FT-IR:
Transferabilitatea modelulului realizat cu un analizor de laborator, bazat pe
aceeaºi tehnicã
Întreþinerea ºi service-ul analizorului de la distanþã, prin reþea telefonicã sau
Internet
Utilizarea bazei de date globale pe baza unicitãþii sistemului de mãsurã ºi
calibrare.

Figura 13

Amestecul final – sumar
Tehnologia FT-IR oferã cel mai bun raport preþ/performanþã pentru
optimizarea procesului de amestec în linie. Fiind o tehnologie bazatã pe
principii optice, este foarte flexibilã în aplicaþiile de mãsurãtori pe fluxuri
multiple, în aplicaþii de mãsurare multiparametru, fiind un sistem de
mãsurã extractiv, cu celule montate în analizor sau la distanþã. Baza de
date existentã permite implementarea rapidã a sistemului, iar programul
software pentru modelul chemometric de calibrare este deja verificat de
specialiºtii ABB. ABB Bomem a instalat sute de analizoare în parteneriat
cu companii ca: Shell, BP, Total, Chevron, Texaco, Mobil ºi multe altele.
Am investit în echipe de specialiºti care sprijinã operatorii din rafinãrii,
sistemul de organizare al firmei ABB, pentru inginerie ºi service, în aºa
fel conceput, încât sã acopere cerinþele în acest domeniu al tuturor
partenerilor firmei. SYSCOM 18 este gata oricând sã participe la astfel de
proiecte împreunã cu furnizorul de echipamente ºi software, ABB.
Mihail ANDREI
Mobil: 0722 578 259

- apariþie de succes la INTERKAMA
KROHNE a înregistrat anul acesta un real succes la Expoziþia de la Hanovra
- INTERKAMA. Mulþumim cu aceastã ocazie tuturor celor care au vizitat standul
Krohne.
Interesul vizitatorilor a fost captat în special de noutãþile prezentate la aceastã
expoziþie.
Instrumentele noi prezentate au fost Optisonic 6300 pentru conducte de
diametre mari - debitmetrul volumetric ultrasonic clamp-on ºi Optiswirl 4070
- versiunea dualã - debitmetrul volumetric Vortex.
Debitmetrul ultrasonic clamp-on, acum disponibil ºi pentru conducte de mari
dimensiuni
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Cu OPTISONIC 6300, KROHNE a introdus o variantã nouã a debitmetrelor
ultrasonice clamp-on pentru conducte de mari dimensiuni. Senzorii sunt
disponibili în trei versiuni: pentru conducte de diametre mici (pânã la
DN100/4”), pentru conducte de diametre medii (pânã la DN400/16”) ºi
pentru conducte de diametre mari (pâna la DN4000/160”).
Existã multe aplicaþii unde este utilizat acest tip de debitmetru, iar
argumentele sunt evidente. Costurile debitmetrelor clamp-on sunt
independente de mãrimea conductei; în plus, comparând preþurile cu
cele ale debitmetrelor in-line, aceste instrumente reprezintã o soluþie
eficientã.
OPTISONIC 6300 este un instrument de înaltã calitate, cu un mecanism
robust de prindere pe conductã ºi se preteazã foarte bine în majoritatea
aplicaþiilor industriale. Sistemul rezistã la condiþii grele de operare ºi poate
fi utilizat ºi în zone cu pericol de explozie. Un cablu industrial este singura
conectare între partea mecanicã ºi partea electronicã a instrumentului.
Perturbaþiile datorate prafului, aburului agresiv, expunerii directe la soare
sau deteriorãrilor mecanice sunt prevenite cu ajutorul unui capac de
protecþie. OPTISONIC poate fi uºor instalat, nefiind necesare cursuri de
specializare sau instrumente speciale.
Datoritã celor trei tipuri de senzori disponibili, este acoperit tot domeniul
de diametre de conducte, de la DN15 la DN4000. În plus, existã douã
tipuri de convertoare de semnal, chiar ºi pentru temperaturi extreme, de
la -50 pânã la +200 0C. Flexibilitatea OPTISONIC 6300 merge chiar mai
departe. Pot fi combinaþi trei senzori cu un singur convertor de semnal.
Debitmetrele clamp-on KROHNE sunt utilizate în special în aplicaþii unde
nu poate fi întrerupt procesul tehnologic, unde timpul necesar întreþinerii
trebuie redus la minimum ºi unde este necesarã monitorizarea aplicaþiei.
Debitmetre vortex OPTISWIRL – acum disponibile ºi în versiunea dualã
OPTISWIRL, de fabricaþie
Krohne, este acum disponibil ºi
în versiunea dualã. Este un
sistem redundant care poate
mãsura
douã
valori
independente ºi este prevãzut cu
douã convertoare de semnal.
Versiunea dualã este idealã
pentru mãsurarea în conducte
prin care circulã mai multe
produse. În astfel de conducte,
douã medii diferite sunt
transmise succesiv. Un convertor
poate fi programat pentru un
fluid, iar celãlalt convertor poate
fi programat pentru cel de-al
doilea fluid.
OPTISWIRL, de fabricaþie
KROHNE,
este
singurul
debitmetru tip vortex cu senzori
de presiune ºi temperaturã
integraþi, care fac compensarea
cu presiunea ºi temperatura.
OPTISWIRL 4070C mãsoarã cu
precizie debitul instantaneu, are funcþie de totalizare ºi poate mãsura
debitul masic pentru fluide conductive ºi pentru fluide fãrã conductivitate
electricã, dar ºi pentru gaze ºi vapori chiar ºi în condiþii de fluctuaþii ale
presiunii ºi temperaturii. OPTISWIRL este construit în tehnologie ISP
(Intelligent Signal Processing). Acest semnal de analizã inteligent asigurã
analiza de precizie a valorilor mãsurate, care este independentã de
interferenþele externe.
OPTISWIRL este robust, din punct de vedere constructiv, este un
instrument de precizie ºi nu necesitã întreþinere. Datoritã construcþiei
sale din oþel inox, nu existã riscul apariþiei depunerilor sau deteriorãrii
interioare. De asemenea, este un instrument rezistent atât la presiune
ºi temperaturã, cât ºi la mediul coroziv. Instrumentul poate fi imediat
pus în funcþiune (plug & play). Un concept de operare simplu, cu o
interfaþã intutivã, ajutã operatorul sã punã imediat în funcþiune acest
aparat. Partea electronicã poate fi uºor schimbatã, datoritã conceptului
modular în care a fost proiectat.
Principalele ramuri industriale în care poate fi utilizat OPTISWIRL sunt:
chimie, metalurgie, gaz, hârtie ºi apã, dar poate fi utilizat, de asemenea,
ºi în industria alimentarã ºi farmaceuticã. Aplicaþii tipice pentru aceste
instrumente ar fi: monitorizarea debitului de abur, monitorizarea
debitului de aer, mãsurarea consumului arzãtoarelor, mãsurarea
debitelor de aer în reþele de aer comprimat.
Virginia ªERBAN
Mobil: 0728 989 662
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Detectori staþionari de gaz pentru gaze explozibile, toxice sau
oxigen Xgard
Gama de detectori de gaz Xgard a fost proiectatã special pentru a satisface
cerinþele dumneavoastrã.
Pericolele pe care le prezintã atât gazele toxice ºi inflamabile, cât ºi lipsa
oxigenului diferã pentru fiecare aplicaþie în parte. Xgard oferã trei concepte
de senzor pentru ca dumneavoastrã sã puteþi alege exact ce aveþi nevoie
pentru aplicaþia dumneavoastrã.
Xgard este disponibil în variante pentru zone sigure, cu siguranþã intrinsecã
sau cu protecþie la explozie pentru utilizare în toate mediile indiferent de
clasificare.
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Carcasa este construitã din aluminiu cu un strat de poliester durabil
(existã ºi varianta din inox) ºi este utilizatã pentru ambele versiuni de
senzori. Carcasa are o intrare pe partea dreaptã pentru presetupa de 1xM20,
M25, 1/2" sau 3/4"NPT. Carcasa se poate monta pe perete sau tavan, folosind
ºuruburi de M6.
Xgard oferã o gamã extrem de variatã de senzori pentru toate aplicaþiile.
Pelistor este rezistent la substanþe cu efect de otrãvire, pentru toate
necesitãþile de detecþie a gazelor inflamabile, incluzând hidrocarburi,
hidrogen, amoniac, carburant, benzinã ºi vapori care conþin halogeni.
Senzorii electrochimici sunt folosiþi pentru a detecta o gamã largã de
gaze toxice ºi oxigen.
Senzorii cu conductivitate termicã sunt folosiþi pentru a monitoriza
concentraþia în procente cu volum a gazelor urmãtoare: CO2, metan, heliu
ºi argon.
Foarte multe piese de schimb sunt comune pentru toata gama de
detectoare Xgard, ceea ce duce la minimalizarea cerinþelor de piese de
schimb.
Elvira DENIªAN
Mobil: 0726 222 957

Sistem analitic izocratic pentru cromatografie lichidã de înaltã
performanþã (HPLC)
Firma Angstrom Advanced Inc. produce spectrofotometre, gaz
cromatografe, echipamente pentru cromatografie de înaltã performanþã,
generatoare de hidrogen, defectoscoape cu ultrasunete, difractometre cu
raze X, analizoare pentru dimensiune particulelor solide cu laser etc.
În cazul de faþã, vã prezentãm un sistem pentru cromatografie lichidã
de înaltã performanþã. Sistemul este izocratic, respectiv compoziþia
solventului cu care face eluþia nu se schimbã.
Sistemul (Figura 1) este alcãtuit din:
pompã de înaltã presiune pentru solvent, din inox, 10 sau 50 mL, pânã la
42, 32 Mpa
! spectrofotmetru UV-VIS 3000 cu lungimea de undã situatã între 190 ºi 700 nm
! ventil cu injecþie manualã tip Rheodyne
! sistem PC cu softul de prelucrare a datelor CXTH-3000
! coloanã C
250 x 4.6, 10µ M
18
! kit analitic de start-up.
!

Ansamblul unui detector conþine cinci pãrþi principale: carcasa, capacul
carcasei, amplificator/terminal PCB, senzor PCB ºi reþinãtor pentru senzor.
Peste amplificator se aflã un capac pentru a-l proteja când se îndepãrteazã
carcasa. Acest capac este construit pentru a permite accesul la toate
terminalele de cabluri, puncte de test ºi potenþiometre fãra a fi indepartat.
Retinatorul senzorului modular este furnizat fãrã inserþie, în cazul versiunilor
I.S., iar pentru versiunile rezistente la foc se furnizeazã împreunã cu un
ansamblu sinterizat. Toate acestea sunt prezentate în figura de mai jos.

Firma recomandã achiziþionarea unei bãi ultrasonice ºi a unui filtru
pentru solvent.

ªurub
autofiletant
Etichetã XGARD

Capac
care se
înºurubeazã
Capac pentru PCB
Gãuri
pentru
montare
pe tavan

Amplificator PCB

Cutie de joncþiune
universalã

Intrare
cablu

Reþinãtor
senzor

ªurub
autofiletant

O-ring

Senzor
care se
monteazã
prin fixare
pe PCB

Gãuri
pentru
montare
pe perete

Xgard - detectorul de gaz în care puteþi sã aveþi încredere

Figura 1. Imaginea de ansamblu a sistemului cromatografic
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Se poate utiliza cu succes pentru analiza de rutinã în laboratoarele de chimie,
pentru analiza produselor farmaceutice, a compuºilor naturali etc.
Sorin VUCEA
Mobil: 0722 126 204

Pompã dozatoare cu diafragmã cu acþionare mecanicã
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Diafragmã: TFE - faced
# Conexiuni: NPT, BSPT.
Aplicaþii: pompele dozatoare din seria OMNI pot fi utilizate într-o
mare varietate de aplicaþii, cum ar fi: agriculturã, minierit, industria
celulozei ºi hârtiei, industria chimicã, lacuri ºi vopsele, industria
energeticã, industria alimentarã ºi a bãuturilor, industria petrochimicã,
staþii de tratarea apei, industria petrolierã etc.
#

Seria OMNI

PULSAFEEDER, INC. SUA, parte integratã a concernului american IDEX
CORPORATION, lider mondial în producerea pompelor pentru alimentare cu
substanþe chimice, continuã sã aducã noi inovaþii în industria pompelor
dozatoare.
Pompele din seria OMNI sunt pompe dozatoare cu diafragmã cu acþionare
mecanicã ºi sunt proiectate pentru a oferi un design extrem de economic,
simplu, compact, robust ºi care nu necesitã întreþinere.

OMNI
Secþiune - identificarea principalelor
componente organologice

Rãzvan POPA
Mobil: 0729 998 888

Firma noastrã angajeazã
inginer de vânzãri pentru Suceava, Iaºi ºi Craiova.

Caracteristici constructiv-funcþionale:
# Domeniu reglare debit: 0 ÷ 522 l/min
# Presiune maximã: 10 bar
# Precizie: ± 2%
# Disponibilã în 4 variante
# Material carcasã: Aluminiu turnat sub presiune
# Cap de pompare (pãrþi udate de lichid): oþel inoxidabil 316ss; PVC

SYSCOM 18 SRL ! BUCUREªTI ! CALEA PLEVNEI 139B !

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

! 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 310 26 78/79

SYSCOM 18 SRL ! BUCUREªTI - 12 ! CALEA PLEVNEI 139B ! SECTOR 6 ! TEL: 310 26 78; 310 26 79 ! TEL / FAX: 316 91 76; 316 91 79 ! E-mail: syscom@syscom18.com

