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Staþia de mãsurare a debitelor de gaz Butimanu
La sfârºitul lunii Ianuarie 2004, SYSCOM 18, prin departamentul Gaze, a predat beneficiarului, ROMGAZ SA Mediaº, Sucursala Ploieºti,
Staþia Butimanu de mãsurare a debitelor de gaz în regim fiscal  dupã punerea în funcþiune din luna Octombrie ºi dupã trei luni de urmãrire în
funcþionare. Este cel mai mare contract ºi cea mai importantã lucrare realizatã de SYSCOM 18 în 2003, fiind totodatã una dintre cele mai
moderne ºi mai performante staþii de mãsurare a debitelor de gaz din Europa.
Staþia Butimanu deserveºte cel mai mare depozit subteran de gaze din þarã, prin ea înmagazinându-se gazele în depozit - ciclul de injecþie
din lunile de varã, tot prin ea furnizându-se gaze în sistemul naþional - ciclul de extracþie din lunile de iarnã, fiind cea mai mare staþie bidirecþionalã
de mãsurare a gazelor din þara noastrã.

Premierele Staþiei Butimanu:

Ê Prima staþie fiscalã cu contoare
ultrasonice din þarã.
Ë Prima staþie din þarã cu precizie
certificatã de ±0,35%.
Ì Cea mai mare linie de mãsurã din þarã,
Dn: 600mm, Qmax: 28.000 m3/h.
Í Cea mai scurtã perioadã de instalare ºi
PIF: 15 zile.
Î Prima staþie ce-ºi optimizeazã automat
funcþionarea pe una sau pe douã linii.
Ï Prima staþie cu verificare automatã
a contoarelor - cu turbinã etalon.
Ð Prima staþie cu redundanþã multiplã.
Ñ Prima staþie cu diagnosticarea
permanentã a stãrii contoarelor.
Ò Prima staþie cu acces din Internet.
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ROMGAZ a optat cu mult curaj pentru o soluþie modernã ºi foarte performantã la SM
Butimanu, ºi anume mãsurarea bidirecþionalã cu contoare ultrasonice cu cãi multiple.
Opþiunea a fost corectã, deoarece acum staþia Butimanu beneficiazã de avantajele contorului
ultrasonic:
ç Nu are componente în miºcare în fluxul de gaz
ç Nu produce pierderi de presiune; nu obstrucþioneazã curgerea
3
ç Domeniu larg de mãsurã: 200  28.000 m /h, 1:140!
ç Mãsoarã bidirecþional
ç Permite autodiagnosticarea  nu necesitã întreþinere periodicã
ç Precizie ridicatã: ±0,2%, dupã calibrare umedã pe ºtand
ç Necesitã cu 60% mai puþin spaþiu decât diafragma
ç Stabilitate pe termen lung  rãmâne încã de demonstrat, în timp.
Staþia utilizeazã tehnologia INSTROMET, liderul mondial în domeniul contoarelor
ultrasonice ºi al turbinelor pentru înaltã presiune, SYSCOM fiind reprezentantul INSTROMET
în România. Colectoarele staþiei au fost fãcute de Armax Gaz Mediaº, iar partea de construcþii
de INSPET Ploieºti.
Iatã principalele caracteristici ale staþiei:
Ê Mãsurare bidirecþionalã în regim fiscal
Ë Domeniul de presiuni: 8-35 bar
Ì Debit maxim: 14.500.000 Smc/zi la 10 bar; 21.500.000 Smc/zi la 15 bar
Í Precizie: ± 0,35%
Î Contor de bazã: contor ultrasonic cu 5 cãi, Q.Sonic 5S
Ï Contor de control: contor ultrasonic cu o singurã cale, Checksonic 1S
Ð Redundanþã multiplã:
a. La nivel de staþie: o linie de mãsurã de rezervã (95% din timp)
b. La nivel de linie de mãsurã: douã contoare în linie
c. La nivel de contor: mãsurare fiscalã ºi în cazul cãderii a pânã la douã
cãi sonice axiale.
Ñ Funcþionare automatã:
a. Comutarea automatã pe una sau douã linii în funcþie de regimul optim
b. Schimbarea automatã a liniei de mãsurã la apariþia unui defect pe linia curentã
c. Efectuarea automatã a verificãrii metrologice a contorului ultrasonic cu turbina
etalon ºi tipãrirea rezultatelor verificãrii
d. Generarea ºi tipãrirea automatã a rapoartelor zilnice, decadale ºi lunare.
Ò Acces din Intranetul Romgaz prin intermediul aplicaþiei Web Server.
Topologia staþiei:
Staþia de mãsurare a gazelor în regim fiscal, de la Butimanu, se compune din douã linii de mãsurã
cu Dn 600 mm, fiecare linie având câte un contor fiscal ultrasonic cu cãi multiple, tip Q. Sonic 5S - contor
de bazã, ºi un contor ultrasonic cu o singurã cale, tip CheckSonic 1S, ca ºi contor de control, ambele
fiind montate pe acelaºi mosor de conductã, construcþia având denumirea comercialã TwinSonic 5+1
(Figura 1). Fiecare contor în parte este elementul primar al unei bucle de mãsurã independente, formate
din calculatorul de debit FC2000 ºi din transmiterele de presiune absolutã ºi de temperaturã - amplasate
într-o incintã termostatatã (Figura 2). Calculatoarele de debit primesc datele referitoare la compoziþia
gazului de la un gaz cromatograf de proces de tip ENCAL 2000. Pe fiecare linie existã posibilitatea
montãrii unui contor cu turbinã - etalon de lucru, pentru verificarea metrologicã a contoarelor ultrasonice.
Funcþionarea celor douã linii de mãsurã ºi a staþiei, în ansamblu, este supravegheatã de un sistem
de supervizare (Figura 3), special conceput pentru staþii de mãsurã, de tip ISS, cu urmãtoarele funcþii
principale:
À Comutarea automatã a liniilor pentru asigurarea regimului optim de funcþionare
Á Comutarea automatã pe linia de rezervã atunci când se defecteazã linia activã
Â Generarea automatã a rapoartelor zilnice, decadale ºi lunare. Generarea de
rapoarte la cerere
Ã Realizarea automatã a verificãrii metrologice la contoarele ultrasonice fiscale;
generarea certificatului de verificare metrologicã
Ä Se asigurã accesul de la distanþã al persoanelor autorizate (numai pentru
citire) la datele operative ºi la cele arhivate ale staþiei, prin intermediul apicaþiei
Web-sever
Å Diverse mijloace de monitorizare a buclelor fiscale în timp real, inclusiv de la
distanþã.
Sistemul de supervizare, implementat cu tehnologie de ultimã orã, ce a permis o
construcþie compactã cu o mare densitate de echipament, ruleazã setul de programe ISS
(Instromet Supervisory Suit), special destinate pentru staþiile de mãsurare a debitelor de
gaz. Acest sistem se distinge prin uºurinþa în utilizare, oferind o multitudine de ecrane
sugestive, aºa cum se poate vedea ºi în Figura 4.
O atenþie deosebitã s-a acordat asigurãrii trasabilitãþii contoarelor ultrasonice ºi certificãrii
preciziei acestora, atât prin calibrarea cu gaz la presiune înaltã pe standul de calibrare Advantica
din Marea Britanie, cât ºi prin verificarea contoarelor la Butimanu, prin comparaþie cu turbina
etalon SM-RI-X DN600 G16.000, turbinã ce a fost ºi ea, în prealabil, calibratã pe acelaºi stand.
În Figura 5 se poate vedea curba erorii, obþinutã dupã calibrare pentru contorul 2730.
De menþionat cã punerea în funcþiune a buclelor fiscale a fost urmãritã îndeaproape
de specialiºtii INM, care fac ºi auditul sistemului de mãsurã.
Pentru viitor se are în vedere ca dupã instalarea staþiei de uscare la Butimanu sã se
monteze pe fiecare linie câte o turbinã, astfel încât compararea ultrasonic - turbinã sã se
facã în permanenþã - ºi nu doar periodic, ca în prezent - ceea ce ar permite ca precizii de
±0,2% sã poatã fi obþinute pe termen lung. Meritã subliniat cã, pentru a obþine acest sistem
superperformant, investiþia va fi minimã, sistemul fiind deja pregãtit pentru o astfel de
configuraþie.
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Marius BÂRLOGEANU
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Avantajele tehnicii de prelevare batch:
ç Rezultatele la mãsurare nu sunt afectate de curgerea probei ºi a

Analizorul on-line Sentinel
Tytronics Sentinel este primul
analizor on-line care poate fi folosit
pentru monitorizarea apelor reziduale ºi
a proceselor chimice în acelaºi timp.
Modalitatea de operare prin meniu ºi
prin sistemul constructiv modular face ca
aparatul sã fie uºor de întreþinut.
Aparatul poate fi folosit pentru
determinarea acizilor, bazelor,
carbonaþilor, amoniacului (ionului de
amoniu), nitraþilor, nitriþilor, fosfaþilor,
peroxizilor, clorului, cianurilor,
fluorurilor, ionilor metalici (aluminiu,
mangan, nichel, fier, argint), pentru
determinarea duritãþii, culorii etc.
În vederea realizãrii acestor
determinãri se utilizeazã colorimetria,
titrarea potenþiometricã ºi senzorii ion selectivi.
Toþi parametrii care vor fi urmãriþi pot
fi programaþi de utilizator, iar metodele
de analizã pot fi configurate pentru
domenii diferite de concentraþie. Setãrile
privitoare la calibrare sunt multiple.
Analizorul poate fi programat pentru
executarea periodicã a operaþiei de
curãþare ºi calibrare a senzorului de
mãsurã sau a celulei de reacþie.
Metoda de prelevare este simplã ºi
duce la obþinerea unui volum
reproductibil de probã, care este în jur
de 10-30 mL. În acest volum se pot face
determinãri de ordinul ppm ºi ppb.
Amestecarea se obþine prin
utilizarea unui amestecãtor magnetic
acoperit cu teflon. În celula de reacþie
pot fi montaþi senzori magnetici sau
colorimetrici.
Pentru curãþare ºi calibrare se
utilizeazã pompe peristaltice. Calibrarea
este efectuatã ori câte ori este nevoie.
Sistemul colorimetric se bazeazã pe
un sistem optic dublu, cu compensarea
culorii ºi a turbiditãþii. Pentru efectuarea
mãsurãtorilor se utilizeazã senzori
colorimetrici pentru mãsurãtori directe
de absorbanþã (conform Legii Lambert-Beer). Senzorii sunt construiþi din Kynar ºi Hasteloy C.
Analizorul poate fi folosit pentru analizã titrimetricã, el putând fi complet automat. Se
poate stabili frecvenþa analizei ºi a calibrãrii.
Pentru determinarea anumitor ioni sistemul foloseºte senzorii ioni-selectivi.
Caracteristici:

ç Multi-streaming: se pot analiza pânã la 6 efluenþi
ç Ieºiri: ç în curent: 1x4-20 mA, programabilã

2 porturi seriale RS232C
ç 8 relee configurabile normal închis sau normal deschis, pentru alarme sau funcþii
ç Intrãri: ç 8 intrãri digitale, care se pot cupla cu un automat programabil
ç

ç Datele obþinute pot fi înregistrate în memoria volatilã (120 analize) ºi se reþin ultimele date de

calibrare

ç Carcasa este de tipul IP65

reactivilor

ç Analizele sunt executate cu frecvenþa doritã, economisându-se

reactivi

Alte caracteristici ale analizorului Sentinel:
ç Cu analizorul Sentinel se pot programa mai multe metode de

analizã - pânã la 10 - pentru un singur compus

ç Poate avea 3 metode de calibrare diferite

ç Alarme pentru nivelul reactivilor ºi curgerea probei.

Caracteristicile analizei:
Intervalul de mãsurã: de la 0 la 5 ppm
Volumul probei: 8 ml
Lungimea de undã la care se executã analiza: 550 nm
Lungimea de undã de referinþã: 810 nm
Reactivii folosiþi: sulfanilamida ºi naftil-etilendiamina.

ç
ç
ç
ç
ç

Sorin VUCEA

EXPO
Pompe

În perioada 9 - 12.03.2004 are loc EXPO Pompe ºi Compresoare 2004,
eveniment gazduit, conform tradiþiei, de Sala Palatului, din Bucureºti.
Firma noastrã, SYSCOM 18 SRL, atestatã ISO 9002, are deosebita onoare
de a invita pe aceastã cale la standul amenajat cu ocazia EXPO Pompe ºi
Compresoare 2004 toate persoanele interesate.
SYSCOM 18 SRL reprezintã în România, în domeniul pompelor ºi al
compresoarelor, urmãtoarele firme de prestigiu pe plan mondial:
ç

ç

ç

ç

WARREN RUPP - pompe cu dublã diafragmã cu acþionare pneumaticã,
SandPiper, SUA - parte integrantã a concernului american IDEX
CORPORATION
VIKING PUMPS - pompe de proces cu roþi dinþate, cu angrenare cilindricã
interioarã sau exterioarã, parte integrantã a concernului american IDEX
CORPORATION
TUTHILL VACUUM SYSTEMS  pompe de vid, sisteme complete de producere
a vidului, parte integrantã a concernului american TUTHILL
TUTHILL PNEUMATICS  suflante volumice cu lobi, tip roots, parte integrantã
a concernului american TUTHILL
PULSAFEEDER  pompe dozatoare, SUA, parte integrantã a concernului
american IDEX CORPORATION

ç

ç

DICKOW PUMPEN KG  pompe centrifuge, mono sau multietajate, în
construcþie orizontalã sau verticalã, cu etanºare magneticã sau cu etanºare
mecanicã clasicã, Germania
BORNEMANN PUMPS  pompe volumice cu ºurub ºi stator elastic ºi pompe
de proces cu douã ºuruburi, Germania

ç

GAST - pompe de vid mici, compresoare de aer, fãrã ungere, de capacitate
micã, motoare pneumatice, parte integrantã a concernului american IDEX
CORPORATION

ç

CORKEN - compresoare pentru transvazarea în vrac a GPL, pompe pentru
GPL, parte integrantã a concernului american IDEX CORPORATION

ç

JOHNSON PUMP - pompe volumice cu lobi, pentru fluide vâscoase, parte
integrantã a concernului american IDEX CORPORATION

ç

ç

MYCOM - compresoare, parte a concernului MAYEKAWA

ç

HYDROGEN SYSTEMS - generatoare electrolitice de hidrogen, Belgia.

De asemenea, la standul nostru, veþi putea viziona ºi produsele unor
binecunoscute firme producãtoare de vane, servomotoare de acþionare,
regulatoare de presiune ºi supape de siguranþã, firme reprezentate de
SYSCOM 18 SRL, în România:
ç

ARCA - Germania - Robineþi de control

ç

BERNARD - Franþa - Servomotoare electrice

ç

CONTROL AIR - SUA - Convertoare

ç

CRANE - Anglia - Robineþi cu diafragmã

ç

GSR Germania - Ventile electromagnetice

ç
ç

ç

ç Alimentarea la 100-240 VAC, consum 200 Waþi maximum.

Aplicaþie:
Determinarea nitriþilor  nitriþii sunt o stare intermediarã în oxidarea amoniacului la nitraþi ºi
pot apãrea la reducerea nitraþilor. Asemenea procese de oxidare ºi reducere au loc în staþiile de
tratare a apei, sistemele de distribuþie a apei ºi apele naturale. Nitriþii pot apãrea ºi ca urmare a
deversãrii apelor industriale, unde sunt introduºi intenþionat ca inhibitori de coroziune.
În acest caz metoda de determinare este colorimetricã. Tehnica de prelevare batch permite
utilizarea unor conducte de 0.25 pentru probã ºi pentru reactivi, aºa cã eventualele particule
solide antrenate de fluid nu vor afecta performanþele analizorului.

Compresoare 2004

IE

ç

IMI BAILEY - Anglia - Regulatoare de presiune ºi Supape de siguranþã
JORDAN VALVE - Regulatoare ºi Retro-Regulatoare de presiune ºi
temperaturã
LIMITORQUE - SUA Servomotoare electrice
SAPAG - Robineþi
fluture ºi robineþi cu bilã.
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Configuraþia sistemului
Izolaþie
Sondã O2/CO
COMTEC
Canal gaze

Baze arse

Fig. 2

Principiul de mãsurã al senzorului
de O2 cu ZrO2
Celula de mãsurã constã dintr-un mic disc
din oxid de zirconiu, care este acoperit pe
ambele feþe de un strat de platinã poroasã.
Discul este montat etanº, într-un tub de
metal, care reprezintã ºi suportul celulei.
Temperatura celulei de mãsurã este stabilizatã
de cãtre un element de încãlzire ºi menþinutã
constantã de cãtre un regulator de
temperaturã. La temperaturã constantã,
semnalul de ieºire în mV este dependent,
conform ecuaþiei lui Nernst, de concentraþia
de oxigen existentã în gazele arse.

Fig. 4

Date tehnice

Sonda COMTEC 6000 (pentru maxim 600 0C )
Lungime (cu tub de protecþie) 470-3690 mm

157
120
14

76.1

Fig. 1
COMTEC 6000 (Fig. 1)
este un analizor unic
pentru
mãsurarea
simultanã a O2 ºi CO în
gazele de ardere sau de
proces. Senzorul de CO,
conceput ºi realizat de
ENOTEC
(patent
ENOTEC), este combinat
cu celula de înaltã
tehnologie cu oxid de
zirconiu pentru O 2 , ºi
împreunã realizeazã
primul analizor combinat
din lume pentru mãsurare
simultanã a O2&CO in situ.
Ambele celule de
mãsurã pentru O2 ºi CO
sunt plasate direct în
proces ºi mãsoarã
Eficienþã maximã ºi calitate
concentraþia în timp real excepþionalã pe piaþa mondialã
fãrã a necesita instalaþie
de prelevare ºi condiþionare a probei ºi alte sisteme hibride ajutãtoare care de regulã sunt
scumpe.
Sonda de mãsurã a COMTEC 6000 se instaleazã simplu, chiar în canalul de gaze
arse, ca instrument de sine stãtãtor sau ca o retehnologizare a unui sistem existent, fiind
conceput astfel încât sã nu necesite operaþiuni de întreþinere, calibrarea se face foarte
simplu, cu cerinþe minime, iar operarea este deosebit de accesibilã operatorului.

Avantajele sistemului de analizã COMTEC 6000
ç Mãsurarea concentraþiei ambelor gaze se face in situ, direct în
proces, fãrã instalaþie de prelevare gaze
ç Existã versiune ºi pentru montare în mediu cu pericol de explozie
ç Este adecvat pentru toate tipurile de combustibil: cãrbune,
combustibil lichid, gaz ºi deºeuri
ç Instalare ºi calibrare simplã
ç Domeniul de mãsurã: programabil de cãtre utilizator
ç Precizie ridicatã
ç Afiºaj LCD simultan pe unitatea electronicã SME5 atât pentru
O2, cât ºi pentru CO
ç Întreþinere sau reparaþii complete la locul de montare
ç Doi ani garanþie.

84

COMTEC 6000 primul analizor pentru mãsurarea O2 ºi CO in situ

Unitate electronicã
COMTEC 6000
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Fig. 3

Flanºa sondei

Flanºa tubului de protecþie

Sonda COMTEC 6000 (pentru maxim 1400 0C )
Lungime (cu tub de protecþie) 500-1000 mm
158

Flanºã tub protecþie

Canal gaze

Cuptor

Electrod

Termocuplu

Principiul de mãsurã
al senzorului de CO
cu Ga2O3
Gaz de proces
De regulã, un senzor
Filtrul sondei
din oxid metalic constã dintrun strat activ a cãrui
Electrod
rezistenþã electricã se
Senzor CO
modificã în prezenþa unui
gaz combustibil.
Variaþia de rezistenþã
Încãlzitor senzor CO
este prelevatã de electrozi
ºi este proporþionalã cu
concentraþia de CO.
Gaz
Acest senzor unic,
de referinþã
s e m i c o n d u c t o r,
funcþioneazã
la
temperaturã ridicatã, de
Semnalul
Semnalul de la senzorul de CO
circa 750 0C. Senzorul cu
de la
senzor O
Ga2O3 (Fig. 3) prezintã un
Încãlzitor senzor CO
timp ºi o sensibilitate
transversalã redusã. Mai
mult, acest tip de senzor
Senzori amplasaþi în filtrul sondei
este stabil ºi nealterat pe
perioade mari de timp chiar în condiþiile în care gazele arse conþin sulf ºi impuritãþi. Este de
remarcat ºi faptul cã senzorul are o repetabilitate de mãsurã excelentã.

Sondã de mãsurã O2/CO
KE6

Intrare gaz

Direcþie
flux gaze

Carcasã antiex
EExd II C T6

Carcasã din tablã,
montaj pe perete
300

300

225

240

280

400

2

Mihail ANDREI
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de timp, cât
ºi
prin
reglarea
lungimii
c u r s e i
pistonului.
Reglarea
dozãrii se
face manual
s
a
u
automat, cu
un semnal
analogic: 4 
20
mA,
o p r i r e
automatã
(releu),
comandã
asistatã de
microprocesor,
multiple
posibilitãþi,
programare,
i n t r ã r i
digitale, precum ºi DLCM cu protocol MODBUS. Acþionarea
pompelor se face cu motoare electrice. Tipul de protecþie al
motoarelor de acþionare, dar ºi al echipamentelor de
automatizare, va fi în totalã concordanþã cu specificaþiile
beneficiarilor. Tiposeria de pompe PULSAR este disponibilã atât
în varianta constructivã standard, cât ºi în conformitate cu
specificaþiile API 675, 1st ed., Positive Displacement Pumps Controlled Volume, norme elaborate de American Petroleum
Institute în colaborare cu specialiºtii de la Pulsafeeder Inc.
Pentru Pulsar existã ºi o variantã constructivã în care toate
dimensiunile sunt în sistem metric. Pulsafeeder oferã 5 ani
garanþie pentru partea de acþionare a acestor pompe.
Pompele
dozatoare
produse de
Pulsafeeder
pot fi livrate, la
cerere,
cu
t o a t e
accesoriile
necesare unei
funþionãri
perfecte:
supape de byp a s s ,
atenuatoare
de pulsaþii,
supape
de
contrapresiune,
s k i d u r i
complete de
dozare, AMCu
r
i
,
interconexiuni
p r o c e s dozare.
Etanºeitatea
perfectã,
materialele
folosite
ºi
fiabilitatea
incredibilã a
Seria
pompelor
PULSAR
Pulsafeeder,
precum ºi experienþa de aproape 70 de ani a producãtorului
american recomandã utilizarea acestor produse pentru dozarea
lichidelor inflamabile, toxice, iritante, cu vâscozitãþi foarte mici
sau paste foarte vâscoase, lichide criogenice sau foarte fierbinþi
(600 gr C) din procesele dumneavoastrã de producþie.
Seria
PULSAR 55H

Pompe dozatoare

Pulsafeeder Inc. a fost fondatã în 1936, în Rochester, New York. Încã de atunci, filozofia
companiei a putut fi rezumatã în patru cuvinte: satisfacerea totalã a nevoilor clienþilor. Astãzi,
Pulsafeeder Pumps este liderul mondial de necontestat în producerea pompelor dozatoare
ºi face parte din concernul american IDEX Corporation.
Pompele dozatoare Pulsafeeder sunt întâlnite în toate domeniile industriale, de la
petrochimie, chimie, energeticã, minierit, celulozã ºi hârtie, staþii de tratare a apelor, staþii
de epurare, la industrie alimentarã, farmaceuticã etc.
Pompele dozatoare, produse ºi comercializate de Pulsafeeder, sunt împãrþite, dupã
dimensiuni ºi debite refulate, în trei branch-uri distincte:
a) PULSAtron - pompe dozatoare
de capacitate micã; debitul se poate
regla între 0 - 78.9 l/h; presiunea de
refulare maximã: 20.7 bar; precizia
dozãrii: +/- 0.5%; repetabilitate (la
parametrii setaþi): min. 1%. Pentru a
obþine aceste performanþe, reglarea
debitului se face atât prin reglarea
numãrului de curse ale pistonului care
antreneazã membrana, (antrenare
directã), în unitatea de timp, cât ºi prin
reglarea lungimii cursei pistonului.
Reglarea dozãrii se face manual sau
automat, cu un semnal analogic: 4 
20 mA, oprire automatã (releu). Sunt
acþionate cu bobinã electromagneticã.
Seria
PULSA 9490

Seria
PULSAtron

b) PULSA - pompe dozatoare de
capacitate mare; debitul se poate regla
între 0 - 13 m3/h; presiunea de refulare
maximã: 379 bar; precizia dozãrii: +/- 0.5%;
repetabilitate (la parametrii setaþi): min.
1%. Pentru a obþine aceste
performanþe, reglarea debitului se face
atât prin reglarea numãrului de curse
ale pistonului (care antreneazã
membrana, antrenare hidraulicã), în
unitatea de timp, cât ºi prin reglarea
lungimii cursei pistonului. Reglarea
dozãrii se face manual sau automat, cu
un semnal analogic: 4  20 mA, oprire
automatã (releu), comandã asistatã de
microprocesor, multiple posibilitãþi, intrãri
digitale. Acþionarea pompelor se face cu
motoare electrice. Atât tipul de protecþie
al motoarelor de acþionare, cât ºi al
echipamentelor de automatizare va fi în
totalã concordanþã cu specificaþiile
beneficiarilor.

Tiposeria de pompe PULSA
este disponibilã atât în varianta
constructivã standard, cât ºi în
conformitate cu specificaþiile API
675, 1st ed., Positive Displacement
Pumps - Controlled Volume, norme
elaborate de American Petroleum
Institute în colaborare cu specialiºtii
de la Pulsafeeder Inc.
Pulsafeeder oferã 5 ani
garanþie pentru partea de
acþionare a acestor pompe.
Pentru a ieºi în întâmpinarea
solicitãrilor venite din industrie,
aceastã tiposerie a fost proiectatã
ºi ca sistem modular, putând fi
configuratã cu mai multe capete
Seria
PULSA 7660
de
dozare
(complet
independente), acþionate de
acelaºi driver.
Pentru orice detalii tehnice ºi comerciale, aplicaþii concrete, vã
c) PULSAR - pompe dozatoare de capacitate medie; debitul se poate regla între 0 - 440 l/h; rugãm sã nu ezitaþi sã ne contactaþi.
presiunea de refulare maximã: 220 bar; precizia dozãrii: +/- 0.5%, repetabilitate (la parametrii
setaþi): min. 1%. Pentru a obþine aceste performanþe, reglarea debitului se face atât prin reglarea
Rãzvan IONESCU
numãrului de curse ale pistonului (care antreneazã membrana, antrenare hidraulicã), în unitatea
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Calibratoare portabile pneumatice
cu sursã proprie de 200 bari
Generarea presiunilor înalte ºi
medii cu sisteme pneumatice
reprezintã o problemã delicatã ºi
greu de rezolvat, dar, în acelaºi
timp, este impusã de cerinþele de
rezolvare a unor situaþii practice.
Având la bazã instrumentele
din Seria DPI610, GE DRUCK a
conceput ºi a pus în circulaþie o
nouã serie de calibratoare
portabile, capabile sã realizeze
calibrarea traductoarelor la locul
de montaj, pânã la 200 de bari,
fãrã a utiliza sisteme hidraulice.
Sunt disponibile douã variante
DPI 320 - varianta standard - ºi
DPI 325 - varianta cu facilitãþi de editare a documentelor de calibrare, chiar în timpul calibrãrii.
Aceste instrumente sunt prevãzute cu o butelie sub presiune, capabilã sã genereze
presiunea necesarã verificãrii instrumentelor, fãrã a utiliza lichide, deci fãrã a prezenta riscul
contaminãrii traductoarelor verificate.
Printr-o proiectare avansatã, sunt realizate toate condiþiile pentru reglarea finã a presiunii,
în ambele sensuri, asigurându-se, în acelaºi timp, siguranþa în funcþionare conform Normelor
Europene.
Utilizând aceleaºi traductoare ca ºi Seria DPI 610, precizia de mãsurare a presiunii este
de 0,025% din scalã.
Instrumentul include un traductor din seria 35 bar, 70 bari, 100
bari, 135 bari ºi 200 bari, (presiune relativã sau absolutã) ºi un
regulator de presiune corespunzãtor.
În afara senzorului intern, pot fi utilizaþi încã 10 senzori externi,
a cãror caracteristicã este memoratã ºi pot fi cuplaþi printr-un cablu
special la instrument, permiþând fie extinderea scalei, fie
îmbunãtãþirea preciziei la domenii mai mici.
Instrumentul este capabil sã genereze ºi sã mãsoare semnale
electrice în sistem unificat, corespunzãtoare mãrimilor din proces.
Instrumentul este livrat într-un rucsac special, care permite
transportul comod, deºi greutatea este de aproape 13 kg.

Douã
transmiterere
MSP422
montate
pe þevi
de liniºtire
din oþel
inoxidabil

Figura 2

Pentru a elimina turbulenþa excesivã din punctele de mãsurare,
traductoarele ultrasonice de nivel MSP422 au fost montate în þevi
de liniºtire din oþel inoxidabil cu diametrul de cel puþin Ø = 125mm
(vezi Figura 2). În acest fel, traductoarele pot controla nivelul fãrã
a fi influenþate de turbulenþe ºi pot comanda ecluzele ºi pompele
de evacuare a apelor din canale (vezi Figura 3).
Figura 3

MSP422
este
montat
pe douã
canale
pentru
acþionarea
ecluzelor,
care
nu apar
în
imagine,
deoarece
nu erau
montate
în
momentul
realizãrii
fotografiei

Vasile ENACHE

Transmiter ultrasonic de nivel
MSP422
în þevi de liniºtire
Figura 1

Firma
SOLARTRON
MOBREY a efectuat recent un
studiu
pentru
utilizarea
traductoarelor ultrasonice de
nivel MSP422 (Figura 1), în
supravegherea nivelului în
canalele de evacuare a apelor
meteorice ºi reglarea stãvilarelor
în aceste canale.
Studiul a fost efectuat cu
sprijinul Autoritãþii în domeniul
apelor din Australia, zonã
cunoscutã din cauza frecventelor
inundaþii provocate de ploile
torenþiale.
În cadrul studiului, au fost
utilizate câte douã traductoare,
amplasate în amonte ºi în aval, în
fiecare canal, ºi douã pompe care
menþin nivelul în aceste canale
indiferent de condiþiile atmosferice.

Traductoarele ultrasonice de nivel MSP422 în þevi de liniºtire
au urmãtoarele avantaje:
ç Sunt aparate simplu de programat
ç Sunt traductoare cu semnal analogic 4
20 mA
ç Sunt traductoare ieftine ºi sigure.
Þevile în care se monteazã transmiterele ultrasonice de
nivel MSP422 trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii
simple, dar esenþiale:
a) Þevile de liniºtire trebuie sã fie netede, fãrã protuberanþe
sau defecte de suduri care sã afecteze curgerea
b) Ideal este ca aceste þevi sã fie tãiate la 45o, la capãtul
care va fi imersat sub nivelul apei în orice condiþii.
În aceastã situaþie, traductorul de nivel ultrasonic MSP422
în þeavã de liniºtire asigurã un semnal stabil la echipamentul de
comandã al stãvilarului proporþional cu nivelul.
Uºurinþa
instalãrii ºi
costurile
competitive
îl recomandã
d r e p t
sistemul de
care aveþi
nevoieîn
aplicaþii
similare.

Nelu STAN
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Procesarea materialelor
granulare ºi pulverulente
WAM - înfiinþat în 1969, în Italia - este
astãzi un grup de producãtori specializat pe
echipamente pentru transportul ºi procesarea
materialelor pulverulente, granulare, precum
ºi a solidelor neomogene.
WAM exceleazã ca producãtor de filtre
de praf ºi transportoare cu ºnec (închise/sau
deschise).
Pentru silozurile cu încãrcare/descãrcare
pneumaticã, WAM oferã supape de respiraþie
ºi o gamã largã de modele de filtre cu saci.
Filtrele cu saci sunt echipate cu sistem de
dezprãfuire, cu colectoare ºi purjatoare de
condens ºi - la cerere - cu control al presiunii
diferenþiale ºi cu ventilator.
În instalaþiile de
mixare continuã se
folosesc de obicei
ºnecuri mari pentru
a reduce timpul de
dozare. Acestea au
dezavantajul unei
precizii foarte slabe.
Pentru dozarea
precisã a fãinurilor WAM oferã sisteme cu dublu ºnec, modelul SPL. ªnecul principal realizeazã
livrarea grosierã, iar înainte cu câteva secunde de a ajunge la cantitatea presetatã ºnecul principal
se opreºte ºi se continuã numai cu ºnecul secundar dotat cu o spiralã precisã. Precizia obþinutã
poate fi în unele versiuni de peste douã ori mai mare decât la dozarea cu ºnecuri clasice.
Pentru microdozarea precisã
(în gama inferioarã chiar 2 6 dmc/
h) a fãinurilor WAM oferã sistemul
Micro Batch Feeder echipat cu
element spiral sau ºnec cu o
geometrie bine calculatã ºi realizat cu
precizie din polimer antistatic
SINT®ER, fiind recomandat chiar ºi
pentru pulberi abrazive sau agresive.

Uitaþi de barierele ZENER!
La începutul anului
2004, firma INOR a lansat
adaptoarele IPAQ-21LX ºi
IPAQ-22LX (Fig. 1).
Concepute pentru a fi
utilizate ca adaptoare de
temperaturã
pentru
senzorii montaþi în zone
potenþial explozive, aceste
echipamente trebuie
instalate în tablou, în
afara zonei Ex, fãrã a mai
fi necesare circuite de
protecþie, cum sunt
barierele
Ex
sau
sursele
de
alimentare
Fig. 1
certificate Ex.
Schemele de mai jos (Fig. 2) aratã diferenþele dintre modurile
de conectare ale diferitelor adaptoare INOR destinate senzorilor
de temperaturã instalaþi în medii potenþial explozive (se observã
cã adaptoarele IPAQ-21LX, 22LX nu au nevoie de bariere Zener
sau de surse certificate Ex).
Zona Ex

Zonã sigurã
IPAQ-21LX/
IPAQ-22LX/

Sistem
de control

4-20mA

Sursã alimentare
certificatã Ex

IPAQ-LX

4-20mA

MESO-HX
IPAQ-HX
APAQ-HX

Sursã alimentare
certificatã Ex

4-20mA

Standard
4-20 mA
8-36 V
Sistem
de control

0/4-20 mA
0/2-10 V

Sistem
de control

0/4-20 mA
0/2-10 V

Fig. 2

Adaptoarele IPAQ-21LX, 22LX au aceleaºi specificaþii
tehnice ca ºi binecunoscutul adaptor IPAQ-LX (IPAQ-22LX are
Pentru prevenirea aglomerãrii pulberilor în silozuri,
2 canale), dar este mai economic ºi conectarea este mai uºoarã.
grupul WAM vã oferã o multitudine de soluþii:
Pe scurt, caracteristicile sunt urmãtoarele:
ç Fund vibrant
ç intrare RTD
conectare cu 3 sau 4 fire
ç Fund conic cu racleþi
(PtX, 10£X£1000, Ni100, Ni1000)
ç Vibratoare pneumatice sau electro-pneumatice
ç intrare potenþiometru/rezistenþã
conectare cu 3 sau 4 fire
ç Vibratoare cu motor electric
0-2000W
ç Duze ºi plãci de fluidizare pneumatice.
ç intrare TC
AE, B, E, J, K, L, N, R, S, T, U
Dintre subansamblele pe care le produce, de mare
ç intrare mV
-10 +500mV
eficienþã se dovedesc coturile la 900 cu razã micã, având
ç monitorizarea întreruperii senzorului la valoarea doritã de utilizator
o geometrie specialã, fiind realizate din polimer
ç ajustare de zero la orice valoare din domeniul de mãsurã
antistatic SINT®ER, care previne aglomerãrile ºi uzura
ç domeniu de programare minim
RTD
100C
datorate materialelor abrazive.
Potenþiometru
10W
WAM produce ºi o serie de vane de tip cuþit, fluture
TC, mV
2mV
ºi sector de sferã pentru montare pe tubulaturã.
ç ieºire
4-20mA/20-4mA, liniarã cu
Aceste vane se realizeazã cu secþiunea chiar ºi pânã la 0.8 mp ºi pot fi livrate cu acþionare
temperaturã
manualã, electricã sau pneumaticã.
ç izolare galvanicã
1500 Vca, 1 min
din buclã, 8-36 Vcc
Pentru procesarea materialelor solide neomogene grupul WAM oferã soluþii foarte bune ç alimentare
ATEX: II (I) G/D (EEx ia) IIC
pentru situaþii particulare: evacuarea ºi compactarea penelor ude, a pungilor de PVC sau a ç protecþie intrinsecã
ç
montare
pe
ºinã 35 mm
sacilor de hârtie, transportul materialelor foarte aderente ºi neomogene.
În calitatea sa de unic distribuitor pe piaþa romaneascã a
Produsele WAM îºi gãsesc o perfectã aplicabilitate într-o gamã largã de domenii:
produselor INOR, firma noastrã oferã aceste adaptoare, care
ç Fabrici de ciment ºi mortare uscate ç Staþii de betoane ç Fabrici de ceramicã ç Fabrici de hârtie
fac mai simplã ºi mai ieftinã preluarea temperaturilor din medii
ç Morãrit ç Fabrici de nutreþuri concentrate ºi premixuri ç Abatoare de pãsãri ç Carmangerii
ç Staþii de epurare ç Staþii de reciclare reziduuri solide ç Extracþie minereuri ç Turnãtorii mari.
potenþial explozive.
Romulus TRIPA
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Materialele din care se realizeazã aceste echipamente sunt:
oþelul carbon, oþelul inox, aluminiul sau combinaþii ale acestora.

Ê

H

C

aplicatie

F

CARS Târnãveni produce cãrãmidã
de construcþie, þigle ºi cahle de sobe.
Materia primã folositã este "argila", care
este recoltatã din naturã, cu un conþinut
diferit de umiditate funcþie de anotimp ºi
de cantitatea de precipitaþii cãzute în
acea perioadã. Umiditatea optimã
necesarã procesului tehnologic este
cuprinsã între 8... 11% H2O, iar pentru
aceasta materia primã se macinã ºi se
umezeºte cu apã sau este amestecatã
cu material uscat. CARS a apelat la firma
SYSCOM pentru o gãsi o soluþie de
mãsurare a umiditãþii argilei procesate,
iar valoarea impusã tehnologic sã fie
menþinutã constantã cu ajutorul unei
bucle de reglare a procesului de umectare.

A
Braþe
de încãrcare
pe sus
B
Aceste tipuri
de braþe sunt
destinate încãrcãrii
produselor lichide
în cisterne auto
sau CF.
OMC produce
braþe de încãrcare
pe
sus,
cu
dimensiuni
standard de firmã
sau cu dimensiunile solicitate de client.
În funcþie de produsul care se încarcã, braþele de încãrcare
pe sus pot fi dotate cu:
E

Buclã automatã
de mãsurare ºi reglare a umiditãþii

aplicatie

aplicatie

Sistem de recuperare a vaporilor, care este compus din con de etanºare
ºi furtun flexibil
ç Sistem de detectare a nivelului maxim, care poate fi pneumatic sau
electric
ç Robinet pentru închiderea de urgenþã,care poate fi acþionat ºi de la
distanþã
ç Microîntrerupãtoare pentru determinarea poziþiei de repaus a braþului
ç Valvã de sens montatã pe braþ
ç Sistem pneumatic pentru acþionarea pe verticalã de la distanþã
ç Sistem Vacuum breaker, care permite scurgerea întregii cantitãþi de
lichid din braþ la oprirea procesului de încãrcare
ç Sistem de încãlzire, care sã permitã încãrcarea produselor care
congeleazã la temperatura ambiantã.
ç

Ê Higrometrul MT50-X

Pentru rezolvarea acestei
solicitãri, specialiºtii SYSCOM au ales
higrometrul non-contact MT50-X,
Ì
fabricat de firma americanã
Process Sensors Corp pentru
mãsurarea on-line a umiditãþii, iar
ca element de execuþie a fost ales
un servoventil de la firma ARCA ºi
un regulator din gama SR-93 de
Ë
la firma SHIMADEN. Senzorul
higrometrului a fost amplasat
deasupra benzii transportoare
care alimenteazã cu material
Ë Display ºi Ì Servoventil
presele de extrudere, iar afiºorul
higrometrului este dispus în zona de umectare, care se aflã la începutul fluxului de
pregãtire, împreunã cu servoventilul amplasat pe conducta de apã. Acordarea buclei
s-a efectuat astfel încât reglajul sã asigure o variaþie de +/- 1,5 H2O. De asemenea
sunt folosite ºi contactele de minim-maxim pentru alarmare acusticã ºi pentru evitare a
închiderii complete a ventilului în cazul lipsei materialului pe banda transportoare.

aplicatie

aplicatie

Vlad POPESCU

Braþe de încãrcare
model OMC

Notã: Braþele se pot executa ºi la dimensiunile solicitate de client

Conectarea braþului la proces se face prin intermediul unei flanºe
DIN sau ANSI de mãrimea ºi presiunea solicitate de client.
Braþele de încãrcare pe sus, prin forma ºi dimensiunile pãrþilor
componente, pot acoperi suprafeþe mari în miºcarea lor, atât în plan
vertical, cât ºi în plan orizontal, astfel încât cisterna auto sau CF, ce
urmeazã sã fie încãrcatã, nu mai trebuie sã fie parcatã la punct fix,
braþul urmând sã asigure încãrcarea fiecãrui compartiment.
Prin utilizarea braþelor de încãrcare pe sus la vehicularea diverselor
lichide se realizeazã:
ç

ç

Protecþia operatorului ºi a mediului înconjurãtor prin asigurarea unei
încãrcãri în condiþii de siguranþã, fãrã scurgeri de lichid sau eliminãri
de gaze toxice
Un timp mai scurt de încãrcare datoritã manevrabilitãþii braþului.

Braþele de încãrcare pe sus constituie ºi un echipament de bazã în
realizarea sistemelor de mãsurare volumetricã, aceasta fãcându-se cu ajutorul
lui, realizându-se, astfel, punctul de transfer dintre vânzãtor ºi beneficiar.
Condiþii de operare

Fluidul de lucru:
Presiunea max. de lucru:
Presiunea de test:
Temperatura de lucru:
Materialele de etanºare:
Debit recomandat:
Materiale de execuþie:

produse petroliere
10 Bar G
15 Bar G
-15+650C
VITON, NITRIL (BUNA N)
3" - 75 mc/h max.
4" - 125 mc/h max.
6" - 280 mc/h max.
Oþel carbon
Oþel inox
Aluminiu
Combinaþii de oþel carbon ºi Al.

Suprafaþa de acþiune
În plan vertical
4160

3683

3400
2852

3100

Firma italianã OMC realizeazã întreaga gamã de echipamente de încãrcare/descãrcare
produse lichide ºi gazoase necesare în Industria Petrolului, Industria Chimicã ºi Petrochimicã,
Industria Alimentarã, Industria Aviaticã º.a.
Aceastã gamã de echipamente se compune din:
ç Braþe de încãrcare pe sus cu ºi farã recuperare de vapori
ç Braþe de încãrcare pe jos pentru orice tip de fluid, inclusiv GPL
ç Scãri pliante care permit accesul în siguranþã al operatorului pe cisterna auto sau CF
ç Articulaþii mobile în gama de dimensiuni 1"¸ 12".
Gama dimensionalã a acestor echipamente este, în mod obiºnuit, de 2",3",4" ºi 6", dar
la cerere pot fi realizate în gama 1" ¸ 12".

În plan orizontal

2500
500
2500

Marin CIOCAN
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