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În anul 2003,
firma SYSCOM 18 a
realizat automatizarea
SRM-urilor Botoºani
ºi Rãdãuþi, staþii de
reglare ºi mãsurare a
gazelor care aparþin
companiei SNTGN
TRANSGAZ
SA
Mediaº.
Pentru realizarea
achiziþiei de date de la
echipamentele
hardware de control ºi
monitorizare
a
procesului, precum ºi a
interfeþei grafice ºi
crearea de rapoarte, a
fost utilizat sistemul
CitectSCADA.
Firma SYSCOM 18
este distribuitor ºi
integrator al acestui
sistem
dedicat
controlului proceselor
ºi proiectat pentru o
arhitecturã de tip
Client - Server.
Principalii
parametri monitorizaþi
sunt:
ç
presiune
ºi
temperaturã intrare
SRM
ç
presiune
ºi
temperaturã ieºire
SRM
ç
presiune
ºi
temperaturã dupã
reglare pentru Linia 1
ç
presiune
ºi
temperaturã dupã
reglare pentru Linia 2
ç
nivel gaze în camera
operator, la centrala
termicã, în hala
utilajelor
ç
accesul neautorizat
în camera operator,
la centrala termicã, în
hala utilajelor
ç
starea valvelor de
suprapresiune, a
filtrelor (colmatare
etc.)
ç
debit de gaz corectat
ºi necorectat pentru
Linia 1 ºi Linia 2
ç
volum
de
gaz
corectat
ºi
necorectat pentru
Linia 1 ºi Linia 2,
total ºi zilnic.
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Urmare a faptului cã aceste SRM-uri sunt distribuite la nivel naþional ºi la mare distanþã de sediile
zonale, regionale ºi de sediul central a apãrut necesitatea interconectãrii lor într-un sistem unitar,
care sã confere posibilitatea monitorizãrii parametrilor ºi a obþinerii unor rapoarte de date, de la mare
distanþã, în timp real, prin garantarea parametrilor de comunicaþie ºi cu un grad maxim de securitate,
în vederea luãrii unor decizii corecte ºi rapide.
Pentru a putea monitoriza, comanda ºi modifica parametrii într-un proces tehnologic de la mare
distanþã, e nevoie de un sistem SCADA, care sã permitã un control distribuit al procesului ºi de un
furnizor de servicii de comunicaþie, care sã asigure acoperire la un nivel calitativ ridicat, în toate
locaþiile unde se aflã instalaþiile pe care dorim sã le supraveghem.
Sistemul CitectSCADA este un sistem de înaltã performanþã, capabil sã prelucreze cantitãþi
mari de date în timp real, iar prin instalarea acestui sistem pe o reþea LAN/WAN se pot controla ºi
monitoriza procese utilizând orice calculator din reþea. CitectSCADA este compatibil cu reþele de tip
Windows, Novell Netware, utilizând NetBIOS, suportã majoritatea tipurilor de tehnologii LAN / WAN:
ISDN, RAS ºi chiar conexiuni prin satelit. Prin componenþa CitectSCADA, denumitã "Internet Client",
utilizatorii - manageri, ingineri de mentenanþã, operatori etc. - au acces la datele din sistem în timp
real, ceea ce le permite sã se informeze la timp ºi sã controleze procesul de oriunde, oricând.
Pentru asigurarea serviciilor de comunicaþie, firma SYSCOM 18 s-a orientat cãtre firma CONNEX
datoritã existenþei unei colaborãri în ceea ce priveºte serviciile de telefonie mobilã ºi pentru cã era
nevoie de un provider de comunicaþii cu acoperire la nivel naþional ºi cu experienþã în domeniul
transmisiilor de date. La începutul anului 2004, firma SYSCOM 18 a încheiat un contract de parteneriat
pentru transmisia de date cu firma MOBIFON, care oferã urmãtoarele avantaje:
Securitate avansatã: soluþia oferitã de Connex se bazeazã integral pe infrastructura proprie.
Canalele de comunicaþie pe care le oferã nu tranziteazã alte sisteme, Connex fiind responsabil de
proiectarea, implementarea ºi monitorizarea soluþiei oferite, inclusiv a echipamentului de acces la
reþeaua Connex
ç Performanþã: disponibilitatea reþelei de voce ºi de date - 99,9%. Reþeaua de transport
Connex este construitã cu echipamente de calitate, ce asigurã un timp de disponibilitate foarte
mare. Reþeaua de transport de date Connex este acreditatã de Cisco, prin programul Cisco Powered
Network (CPN)
ç Vitezã: Connex asigurã rate de transfer ridicate; canalele de comunicaþie sunt permanente,
astfel încât poate fi aleasã viteza de transfer potrivit necesitãþilor de comunicaþii
ç Eficienþã: poate fi obþinut pachetul cel mai eficient pe întreaga soluþie de comunicaþii
(transfer de voce ºi date, videoconferinþã), fapt ce asigurã o economie în bugetul de comunicaþii
faþã de situaþia actualã. Nu trebuie sã se investeascã în echipamentele de acces, în întreþinerea ºi
up-grade-ul acestora. Configurarea, up-gradarea ºi întreþinerea acestor echipamente sunt gratuite
ç Flexibilitate: posibilitatea de dezvoltare a infrastructurii de comunicaþii în funcþie de necesitãþi.
ç
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Panou de comandã
SRM Botoºani
Citect Server
(I/O, Alarms,
Trends Reports).
Panel PC conectat
la reþeaua IP VPN
prin modem
BREEZE

Instalaþie
pentru
mãsurarea
gazului
la SRM Botoºani

Caracteristici ale serviciilor Connex:
ç
ç
ç
ç
ç

Calitate garantatã
Punct unic de contact
Echipã Dedicatã de Suport
Preþul cel mai bun pe întreaga soluþie de comunicaþii
Nu este nevoie de personal cu specializare în telecomunicaþii.

Soluþia oferitã de firma SYSCOM 18 este implementarea unui Sistem CitectSCADA
(Supervisory Control And Data Acquisition) distribuit din punct de vedere geografic, pe o reþea
IP VPN (Virtual Private Network) furnizatã de CONNEX.
Pentru început, am realizat o legãturã virtualã cu o vitezã de transmisie de 64 Kbps între SRM
Botoºani ºi sediul SYSCOM 18 din Bucureºti, prin care se realizeazã mentenanþa software a sistemului.
La aceastã reþea am conectat, prin GPRS VPN, filiala SYSCOM 18, din Mediaº, ºi sediul
SNTGN TRANSGAZ SA, Sucursala Mediaº.
Serviciul IP VPN faciliteazã integrarea serviciilor de telefonie mobilã, care permite angajaþilor
accesul la reþea de la distanþã, folosind telefoane GPRS VPN ºi laptop-uri conectate prin reþeaua de
telefonie mobilã a Connex.

Utilizator mobil.
Laptop conectat
la IP VPN .
Telefonul mobil
6310i este utilizat
ca modem
ºi este conectat
prin IR cu Laptop-ul

Principalele beneficii ale acestei soluþii sunt:
ç
ç

ç

ç
ç

ç

ç

ç

Reducerea costurilor datoritã eliminãrii cheltuielilor pentru echipamente, linii închiriate
Integrarea serviciilor. Se pot integra servicii cum sunt: transfer de date, Voice over
IP (telefonie), videoconferinþe
Permite urmãrirea valorilor parametrilor în timp real, de la distanþã: presiune, debit,
temperaturã etc., cu asigurarea securitãþii maxime a datelor
Oferã mobilitate. Utilizatorii au acces la resursele reþelei într-un mod sigur, indiferent de locaþie
Se pot urmãri valorile parametrilor sub formã graficã, aplicaþia înregistreazã valorile
care pot fi apoi vizualizate pentru perioade de timp diferite. Poate fi vizualizatã lista
alarmelor cu luarea lor la cunoºtinþã
În fiecare zi, la ora 7 dimineaþa, aplicaþia realizeazã, pentru fiecare linie, rapoarte
zilnice, care cuprind valori ale parametrilor înregistraþi la fiecare orã, rapoarte care sunt
transmise cãtre un calculator din reþea, la alegere
La cererea dispecerului, prin simpla apãsare a unui buton de pe ecran, se comandã
realizarea unui raport cu valorile instantanee ale parametrilor importanþi din proces
De la SRM din Botoºani se poate transmite un mesaj pe telefonul dumneavoastrã mobil,
cu urmãtorul text: BOTOªANI, PI = xx.x bar, TI = x.xC, PIE = PI = xx.x bar, TIE = x.xC,
Q1 = xxxxxxx, Q2=xxxxxx. Pentru aceasta este suficient sã se transmitã un mesaj gol
la numãrul de telefon alocat modemului instalat la SRM Botoºani.

Concluzionând, firma SYSCOM 18 oferã soluþii de automatizare la cheie, cu transmiterea
parametrilor la distanþã, în timp real, indiferent de tipul mãrimilor mãsurate, de tipul ºi de
numãrul senzorilor ºi al elementelor de execuþie, indiferent de sistemul de achiziþie ºi de
prelucrare primarã a datelor, de numãrul ºi de situarea geograficã a locaþiilor, cu asigurarea
vitezei canalului ºi a debitului necesar. În funcþie de aplicaþie, firma noastrã poate realiza,
prin acelaºi canal, ºi transmisia de date financiar-contabile ºi de gestiune, precum ºi
transmisia de voce ºi de imagine pentru videoconferinþe.

Punct acces Bucureºti.
Conectare la reþeaua
PN prin modem
BREEZE

Ioan ªERBAN
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Traductoare
pentru mãsurarea
cantitãþilor electrice

Pentru toate versiunile de traductoare sunt disponibile mai
multe variante de alimentare, atât în curent continuu, cât ºi în
curent alternativ.
Toate traductoarele se pot monta pe ºinã DIN.

Traductoarele produse de firma
Camille Bauer convertesc parametrii
unui curent alternativ (curent,
tensiune, frecvenþã, variaþie de
frecvenþã, unghi de fazã, factor de
putere, variaþie de unghi, putere
activã, putere reactivã, putere
aparentã) într-o ieºire analogicã de
curent continuu (tensiune sau curent)
sau în semnale digitale.
Aceastã serie de traductoare
include versiuni diferite:
ç traductoare pentru sisteme
monofazice
ç traductoare pentru sisteme
trifazice
ç traductoare multiple pentru
sisteme trifazice (programabile).

George BARBÃLATÃ

Traductoare pentru sisteme monofazice, clasã 0.2/0.5
Parametru

Ieºire

Traductor

I ~ (medie aritmeticã)

0-10V, 0-10mA, 0-20mA sau nestandard

SINEAX I 542
(fãrã alimentare)

I ~ (medie aritmeticã)

0-10V, 0-20mA, 4-20mA sau nestandard

SINEAX I 538

~ I (rms)

0-10V, 0-20mA, 4-20mA sau nestandard

SINEAX I 552

U ~ (medie aritmeticã)

0-10V, 0-10mA, 0-20mA sau nestandard

SINEAX U 543
(fãrã alimentare)

U ~ (medie aritmeticã)

0-10, 0-20mA, 4-20mA sau nestandard

SINEAX U 539

U ~ (rms)

0-10V, 0-20mA, 4-20mA sau nestandard

SINEAX U 553

f

0-10V, 0-20mA, 4-20mA sau nestandard

SINEAX F 534

f

0-10V, 0-20mA, 4-20mA sau nestandard

SINEAX F 535

ø/cos ø (PF)
(factor de putere)

0-10V, 0-20mA, 4-20mA sau nestandard

SINEAX G 536

ø

0-10V, 0-20mA, 4-20mA sau nestandard

SINEAX G 537

P~
Q~

-10... +10V-, -10...+10mA, -20... +20mA, 0-10V,
0-10mA, 0-20mA, 4-20mA sau nestandard

SINEAX PE 530
SINEAX QE 531

Am fost vizitaþi
de domnul WALTER STEINFATH,
de la firma

MEHLDAU&STEINFATH

Traductoare pentru sisteme trifazice, clasã 0.5
Parametru

Ieºire

P~
Q~

-10... +10V-, -10...+10mA, -20... +20mA, 0-10V,
0-10mA, 0-20mA, 4-20mA sau nestandard

Traductor
SINEAX P 530
SINEAX Q 531

Traductoare multiple pentru sisteme trifazice, clasã 0.2/0.5, programabile
Parametrii

P,Q sau S
I ~ , U~ (rms)
cos ø (PF), sin ø (QF),
f

Ieºiri

l
l

2 analogice, 4 digitale
4 analogice, 2 digitale
l 4 analogice ºi RS 485 cu Modbus
l RS 485 cu Modbus
l RS 485 cu Profibus DP
l Interfaþã serialã RS-232 - pentru toate versiunile
l

P,Q sau S
I ~ , U~ (rms)
cos ø (PF), sin ø (QF),
f

3 ieºiri analogice (curent, tensiune)
interfaþã serialã RS-232

l

Traductor

Ne-au mai trecut pragul
domnii ANDREAS GÄHWILER,
de la firma ROTRONIC,
ºi SATOSHI TSUTHUMI,
de la firma

MYCOM

SINEAX M 563

SINEAX DME 424
SINEAX DME 442
SINEAX DME 440
SINEAX DME 401
SINEAX DME 406

SYSCOM 18 SRL n BUCUREªTI - 12 n CALEA PLEVNEI 139B n SECTOR 6 n TEL: 310 26 78; 310 26 79 n TEL / FAX: 222 91 76; 222 91 79

n E-mail: syscom@syscom.ro

Pagina 4

Nr. 103 - Martie 2004

Syscom - info

Senzorii de proximitate între calitate ºi preþ
I NDUCTIVE

C APACITIVE

S ENSORS

S ENSORS

Le transmitem acestora cã timpul este de partea noastrã ºi
cã nu existã factor mai convingãtor decât propria lor greºealã.
Cum recunoaºtem un produs bun? Toate firmele
producãtoare de senzori de proximitate ºi-au adaptat producþia
constrânse fiind de cerere, astfel încât s-a creat în proporþie de
90% o uniformitate de produse, pornind de la carcasã, mod de
funcþionare, distanþã de sesizare, tensiune de alimentare ºi
terminând cu tipul de conectare. Inginerul nostru cârcotaº
probeazã doi senzori de proximitate cu aceleaºi caracteristici,
dar aparþinând unor producãtori diferiþi. El vede aceleaºi
dimensiuni, acelaºi material, aceeaºi comportare, însã un produs
este mai scump decât celãlalt. Nu cu mult, dar cu atât încât sã-l
facã sã decidã în favoarea celui mai ieftin, fãrã sã se întrebe ºi
de ce este acesta mai ieftin. Vã dau un singur exemplu: câþi dintre
dumneavoastrã cunosc faptul cã senzorii de calitate au în
construcþie o rãºinã, care absoarbe o mare parte din ºocuri ºi
vibraþii, cã aceasta permite o rezistenþã mai mare la presiuni
ridicate ºi creeazã o etanºare mai bunã!? Oare nu tocmai astfel
de proprietãþi fac diferenþa? Vã las dumneavoastrã plãcerea sã
trageþi concluziile.
Contaþi pe noi!

U LTRASONIC
S ENSORS

Recunoscutã ca fãcând parte din elita producãtorilor mondiali de senzori de proximitate,
firma germanã PEPPERL+FUCHS, a cãrei reprezentanþã exclusivã suntem pe piaþa
româneascã, produce pentru dumneavoastrã cele mai performante produse la preþuri
competitive. Produsele acestei firme se adreseazã în primul rând inginerilor de mentenanþã
isteþi, care ºtiu ce înseamnã menþinerea în limite bune de funcþionare a utilajelor de producþie
fãrã intervenþii permanente. În acest sens, produsele PEPPERL+FUCHS emanã încredere.
O datã instalate, sunt confirmarea unei bune alegeri. Ce argumente putem sã aducem
unor produse care se recomandã singure, pornind de la culoarea verde specificã, pânã la
numele producãtorului, care se confundã în conºtiinþa inginerului de pretutindeni cu termenul
de fiabilitate! Desigur, sunt unii care doresc sã impresioneze prin acþiunea lor de pionerat
în acest domeniu ºi aratã cu degetul spre unele produse de îndoielnicã provenienþã, dar
la preþuri mai scãzute.

P HOTOELECTRIC
S ENSORS

FII ISTEÞ! FII PEPPERL+FUCHS!

Gabriel SALVAROVSCHI

Calibratoare
portabile
Seria DPI 800
Seria
DPI
800
reprezintã
o
gamã
completã,
avansatã,
robustã ºi simplu de
utilizat, de instrumente
portabile.
Foarte economice,
aceste instrumente sunt
ideale pentru testarea,
calibrarea traductoarelor
pentru mãrimile de proces
cel mai des întâlnite.
Facilitãþile avansate ºi
noile tehnici utilizate permit
realizarea mai multor
operaþiuni într-un timp mai
scurt, oferind rezultate cu
grad ridicat de încredere.
Seria 800 cuprinde
trei subserii: DPI 800/802,
pentru presiuni, DPI 811/812
pentru termorezistenþe, DPI 821/822 pentru termocuple.
Instrumentele, având cod DPI 8*2, pe lângã funcþia de mãsurare
a parametrului definit (presiune, respectiv termorezistenþa sau

SYSCOM 18 SRL n BUCUREªTI - 12 n CALEA PLEVNEI 139B n SECTOR 6 n TEL: 310 26 78; 310 26 79 n TEL / FAX: 222 91 76; 222 91 79 n E-mail: syscom@syscom.ro
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termocuplã) au ºi posibilitatea de a mãsura ºi genera semnale electrice de proces.
Manevrarea acestor aparate este extrem de simplã. Construcþia ergonomicã permite
prinderea aparatului ºi acþionarea tastelor cu o singurã mânã.
Toate modelele acceptã conectarea unor module universale din Seria IDOS direct
compatibile ºi calibrate independent.
DRUCK produce ºi oferã o gamã cuprinzãtoare de module de presiune IDOS UPM.
Clasa de precizie se încadreazã, în funcþie de domeniu ºi de opþiunile exprimate la
comandã, standard, între 0,1% ºi 0,05% din scalã sau 0,01% pentru anumite domenii
de presiune.
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Pentru verificarea bunei funcþionãri a acestor instalaþii de
uscare, firma SYSCOM 18 a fost solicitatã sã recomande ºi sã
monteze aparatura ºi sistemul de prelevare, pentru mãsurarea
avansatã a umiditãþii gazului natural.
Specialiºtii firmei noastre s-au oprit la aparatura firmei
engleze MICHELL Instruments, care oferã echipamente de
înaltã performanþã, cu domeniul de mãsurã on-line, cuprins între
100
+200 C DP, valori care se pot mãsura la presiuni de
linie pânã la 300bari. Aparatura este indicatã pentru aceastã
aplicaþie, fiind construitã în varianta EEx, având toate aprobãrile
CENELEC necesare.
Cea mai mare problemã pe care au avut-o specialiºtii firmei
noastre a fost stabilirea componenþei sistemului de prelevare ºi
condiþionare a gazului de mãsurã. Aceastã problemã s-a impus
în timpul probelor, când s-a observat cã gazul analizat antreneazã
importante cantitãþi de ruginã, particule metalice ºi chiar
adsorbant (sitã molecularã). Pe de altã parte, gazul natural
conþine fracþii condensabile, care pot afecta calitatea mãsurãrii.
Specialiºtii noºtri au gãsit soluþia pe care o folosesc cu
succes în peste 10 staþii de uscare. Sistemul de prelevare ºi
condiþionare a gazului natural, prezentat în Figura 1 , este
amplasat în câmp, lângã instalaþia de uscare.

Vlad POPESCU

Senzori de temperaturã
pentru aplicaþii aseptice

Pentru completarea facilitãþilor oferite de aceste instrumente, DRUCK oferã accesorii
adecvate: husa cu curea de umãr, pentru transport, clips pentru prindere pe centurã sau
suport pentru birou, încãrcãtor automat pentru acumulatori.
Având aceste performanþe de clasã, cu manevrabilitate deosebitã ºi un meniu apropiat
de utilizator, aceste calibratoare au ºanse sã devinã instrumente nelipsite din dotarea
formaþiilor care asigurã exploatarea ºi întreþinerea echipamentelor de automatizare.

h

Mãsurarea
umiditãþii din gazele
naturale este un
proces
complex,
datorat în primul
rând amestecului de
gaze existent în mod
obiºnuit, completat
de gazele sau fluidele
ce intrã accidental în
procesul de extracþie
sau
transport
(aerosoli de ulei, apã
sãratã º.a.).
Cea
mai
n e d o r i t ã
componentã
a
gazelor naturale
este apa, care
creeazã, de la extracþie pânã la distribuþie, numeroase neajunsuri (coroziune, amestecuri
bifazice, dopuri în instalaþii sau chiar distrugerea armãturilor).
Firma PETROM, care asigurã extragerea gazelor, ºi-a modernizat instalaþiile existente,
adãugând câte o instalaþie de uscare avansatã, cu silicagel sau sitã molecularã.

SW 24

30

Aplicaþia mãsurãrii
umiditãþii din gazele naturale

C1

Ne-am obiºnuit cu prezenþa senzorilor de temperaturã
RUEGER  Elveþia în instalaþiile de monitorizare cu cerinþe
tehnice deosebite din industria petrolului ºi a gazelor naturale,
industria chimicã, siderurgicã etc.: termorezistenþe sau
termocupluri în construcþie standard sau antiex (Ex d sau Ex i,
cu/fãrã cutie de borne, cu/fãrã adaptor de temperaturã.
Ne vom obiºnui cu prezenþa lor ºi în industria farmaceuticã
Vasile ENACHE
ºi alimentarã, având în vedere cã firma RUEGER furnizeazã
senzori de temperaturã în construcþie specificã pentru aceste
aplicaþii, cu sistem tri-clamp de conectare la proces.

Figura 1

U

C

Aceºtia au ca punct de plecare
binecunoscuta
familie
S20
(termorezistenþe ºi termocupluri cu
izolaþie mineralã ºi cu teacã
suplimentarã de protecþie ºi cu flanºã,
ca sistem de conectare la proces).
Teaca, executatã din inox AISI 316Ti
/ 1.4571 sau AISI 316L / 1.4435, AISI
316L / 1.4404, este, în configuraþia
standard, lustruitã la nivel N5-N6,
pentru a corespunde standardelor
cerute de aplicaþiile aseptice.
Conectarea la proces se face cu
flanºã tri-clamp de orice dimensiune.
Rezultã familia S29 de senzori de
temperaturã.
Cutia de conexiuni poate fi realizatã
din aliaj de aluminiu sau inox.
Domeniul
de
mãsurã:
-2000C +3000C
În rest, caracteristicile sunt cele
ale familiei S22:
ç
ç

ç

d

lungime de imersie (U):
50 - 3000 mm
clasa A sau clasa B (pentru
termorezistenþe), I sau II
(pentru termocupluri)
grad de protecþie: IP 56
opþional: construcþie EEx.

Sorin GHEONEA
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Figura 2
Filtre (Figura 2) pentru
evitarea
d e t e r i o r ã r i i
debitmetrului este
necesarã instalarea
unui filtru. În cele mai
multe cazuri se
utilizeazã filtre cu
sitã, o datã lichidul
intrat în filtru trece
printr-o sitã pliatã.
Stratul interior este o
sitã foarte finã.
Stratul exterior este
Figura 3
un suport pentru
primul strat.
Senzorul
de
temperaturã este
Pt100 într-o teacã de
inox. De cele mai multe
ori se instaleazã chiar
pe capacul filtrului.
Acolo este turbulenþa
mai mare, teaca este
spãlatã mereu ºi se
evitã depunerea de
materiale pe teacã.
ç Degazorul (Figura 3)
una
din
componentele cele
mai importante pentru
un skid GPL. Dacã în
cazul benzinei sau al
motorinei degazarea
este relativ simplã,
pentru GPL problema
Figura 4
este
puþin
mai
c o m p l i c a t ã .
Degazoarele produse
de Liquid Controls
sunt de mici capacitãþi
ºi se monteazã direct
deasupra filtrului,
acolo unde este
turbulenþã mai mare.
Au în interior un flotor
prins lateral cu douã
lamele elastice arcuit,
din inox. Pe cele douã
pãrþi laterale ale
carcasei, sunt douã
orificii pentru cuplare la traseul de vapori. Pe capacul carcasei
existã o supapã de siguranþã. În momentul când este lichid în
degazor, plutitorul va sta în partea superioarã ºi cele douã lamele
vor bloca orificiile cãtre traseul de vapori. Atunci când apare gaz
în degazor, plutitorul va cãdea (nu mai este lichid pentru a pluti),
lamelele se vor arcui in jos, cele douã orificii vor fi libere, iar
gazul se va scurge prin traseul de vapori. Când va apãrea lichidul,
plutitorul va pluti din nou, iar lamelele vor astupa orificiile cãtre
traseul de vapori.
În cazul GPL, unde riscul de vaporizare este mai mare, se
foloseºte ºi o valvã diferenþialã ( Figura 4 ) la ieºirea
debitmetrului. Existã o conductã de legãturã 1/4 între orificiile
degazorului ºi ieºirea valvei diferenþiale. În timpul livrãrii, lichidul
pompat la o anumitã presiune are suficientã forþã de a împinge
arcul care este deasupra diafragmei vanei diferenþiale; în
momentul în care avem gaz (fãrã lichid), plutitorul din degazor
coboarã ºi se deschide legãtura (o þeavã de 1/4) dintre acesta
ºi partea superioarã a vanei diferenþiale, presiunile pe
diafragmã se egalizeazã ºi datoritã arcului vanã se închide
oprindu-se livrarea; livrarea va continua numai în cazul în care
se va pompa din nou lichid.
ç

Mãsurarea debitelor de GPL (I)
Sunt considerate gaze lichefiate
toate gazele combustibile a cãror
temperaturã criticã este egalã sau
mai mare cu 10 0C ºi care la o
temperaturã de +400C au o presiune
de vapori de 1,25 kg/cm2 sau mai
mare. La temperaturã obiºnuitã ºi la
presiune atmosfericã sunt în stare
gazoasã. La o presiune relativ micã,
ele pot fi lichefiate. Gazele lichefiate
sub presiune au întotdeauna
tendinþa de a trece în fazã gazoasã.
Se evaporã la suprafaþa lor pânã
când în spaþiul gazos se stabileºte
o presiune egalã cu presiunea de
vapori a gazelor lichefiate.
Datoritã acestor proprietãþi
mãsurarea debitelor produselor
lichefiate este mai complicatã decât
în cazul produselor petroliere lichide
la presiune atmosfericã ºi la o
temperaturã ambiantã. Se doreºte întotdeauna mãsurarea debitului fazei lichide ºi trebuie
împiedicatã trecerea în fazã gazoasã.
În 1997, MMTC, Meter Manufacturers Technical Committee, o asociaþie a principalilor
12 producãtori de debitmetre din SUA, a elaborat un Meter Manual, care conþine definiþii,
reglementãri metrologice, metode de verificare ºi test, recomandãri privind proiectarea,
producerea, instalarea ºi operarea sistemelor de mãsurã, componentã a acestor sisteme.
Pentru sistemele de mãsurare a debitelor GPL, MMTC are câteva recomandãri:
ç

ç
ç

ç

ç

ç
ç
ç

Conductele de la rezervor la pompã trebuie sã fie mai mari în diametru decât intrarea pompei.
Orice valvã, filtru sau alte fitinguri ale sistemului de intrare trebuie sã fie la fel dimensionate.
Pe durata curgerii, presiunea la intrare a pompei trebuie sã fie egalã sau mai mare decât presiunea
de vapori a produsului
Toate valvele de închidere trebuie sã fie cu bilã full-bore sau similare
Trebuie instalat un by-pass extern pentru pompã (protecþie la presiune) de la ieºirea pompei
cãtre rezervorul de stocare. Acest by-pass include o supapã de siguranþã, care permite circulaþia prin
aceastã linie în cazul în care presiunea este cu 25 psi mai micã decât setarea supapei de siguranþã
a pompei. În acest fel, se eliminã posibilitatea recirculãrii prin pompa care poate duce la încãlzirea
ºi la formarea vaporilor
Conductele de la pompã la debitmetru trebuie sã aibã acelaºi diametru ca ieºirea pompei. Trebuie
utilizat un numãr minim de coturi
Trebuie instalate supape de siguranþã sau de suprapresiune astfel încât orice secþiune a instalaþiei
va fi protejatã în cazul izolãrii ei prin închiderea unor valve
Trebuie mãsuratã temperatura produsului
Trebuie instalate supape de siguranþã sau de suprapresiune astfel încât orice secþiune a instalaþiei
va fi protejatã în cazul izolãrii ei prin închiderea unor valve
Trebuie mãsuratã temperatura produsului.

Figura 1
Care sunt componentele unui sistem
de mãsurare a debitului?
ç Debitmetrul propriu-zis ( Figura 1 ) - vã
recomandãm debitmetre PD. Sunt robuste, fiabile,
foarte precise. Chiar dacã au piese în miºcare,
fiabilitatea lor este foarte bunã. Un exemplu îl
reprezintã debitmetrele LIQUID CONTROLS.
Construcþia acestora este foarte interesantã. Trei
rotoare se rotesc sincron în interiorul a trei
camere. Douã rotoare de forma unor lame se
rotesc alternativ în douã camere de forma unor
jumãtãþi de cilindru pe când un al treilea rotor se
roteºte în aºa fel încât produce un flux capilar continuu între intrare ºi ieºire. Fluidul exercitã
o forþã perpendicularã pe rotoare ºi, deoarece axele rotoarelor sunt întotdeauna orizontale,
nu sunt eforturi axiale. În orice moment al ciclului, corpul debitmetrului, rotorul de blocare
ºi cel puþin unul din rotoarele de deplasare asigurã o etanºare capilarã continuã între
lichidul nemãsurat ºi lichidul mãsurat. Aceasta înseamnã cã nu existã contact metal-metal,
nu existã frecare, alunecare, uzurã ºi, deci, precizia este constantã. Suprafeþele pieselor
interne sunt fie plate, fie cilindrice, precis prelucrate. Aceste operaþii de prelucrare relativ
simple, plus faptul cã nu existã miºcãri oscilante, asigurã toleranþe foarte mici. Lichidul
este împãrþit în secþiuni uniforme prin miºcarea rotoarelor. Deoarece volumul camerelor
este cunoscut ºi aceeaºi cantitate de lichid trece prin debitmetru pe durata unei revoluþii,
poate fi determinat volumul de lichid. Precizia de mãsurã este de cca. +/- 0,2%,
liniaritatea 0,1% pentru o rangebilitate de 1:10. Temperatura produsului poate varia
între 40C ºi +700C. Presiune pânã la 25 bar. Sunt mai multe modele, debite de la 0,1
pânã la 230 m3/h.

În numãrul urmãtor vom continua sã vorbim despre mãsurarea
debitelor de gaz.
Ion ANDRONACHE
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CEMTEC Sistemul pentru analiza gazelor,
multicomponent, InSitu
Eficienþã maximã ºi
calitate deosebitã pe piaþa
mondialã
CEMTEC (Figura 1)
este primul analizor pentru
mãsurarea InSitu a O 2 ºi a
CO (combustibile) cu sonda
de înaltã temperaturã pentru
cuptorul rotativ din fabricile
de ciment.

Figura 1

Mãsurarea continuã a
oxigenului
ºi
a
componentelor combustibile
în fabricile de ciment
reprezintã o problemã
deosebitã pentru orice sondã
de analizã. Dificultatea
constã din imposibilitatea
extragerii gazului pentru
mãsurarea continuã în
sistemele de analizã din
cauza condiþiilor severe de
praf ºi a particulelor existente
în aceste instalaþii.
Aceste condiþii dure din proces conduc la situaþia în care orice sondã InSitu poate sã
devinã, în scurt timp, inoperantã datoritã acoperirii cu o crustã de ciment ºi astfel sã fie
blocatã, fenomen care are ca urmãri costuri de întreþinere mari ºi întreruperi de producþie
nedorite.
ENOTEC a rezolvat aceastã mãsurãtoare specialã în industria cimentului cu noul sistem
de analizã CEMTEC, astfel cã fabricile de ciment îºi pot reduce costurile de întreþinere
considerabil, la circa 1% faþã de costurile iniþiale.
Sonda de analizã, care este montatã într-o cãmaºã rãcitã cu apã ºi basculatã încontinuu
cu +/- 900 menþine suprafaþa de intrare a gazului curatã de particulele de ciment ºi evitã
formarea depunerii de praf pe filtru. Suplimentar, un sistem automat de autocurãþire, foarte
eficient, cu aer sub presiune, asigurã ca filtrul de praf ºi canalul de aducþiune a gazului sã
rãmânã mereu curate.
CEMTEC - configuraþia sistemului
Întregul sistem (Figura 2) constã din douã componente:
ç Sonda InSitu cu sistem de retractare automatã, filtru de praf ºi unitate de purjare
în contracurent cu aer sub presiune
ç Cabinetul de control CEMTEC, cu unitate programabilã pentru purjarea sondei,
rutinele de monitorizare, inclusiv al rãcirii cu apã, precum ºi blocul electronic pentru
mãsurarea O2 ºi a CO
ç Schema de mai jos ilustreazã componentele sistemului ºi conexiunile dintre ele.
Gazul de proces care trebuie analizat este extras din cuptorul rotativ de ciment,
condus în sonda InSitu pentru analiza O2 ºi a CO. Suplimentar, gazul curat este
disponibil pentru analiza altor gaze dacã aceasta este cerutã de client.
Figura 2

Figura 3
CEMTEC componentele sistemului
Sonda CEMTEC, cu dispozitivele de
inserþie, retragere ºi rotire (Figura 3).
Sonda InSitu, rãcitã cu apã, serveºte
ca senzor automat ºi continuu pentru
analiza gazelor în mediu cu temperaturã
ridicatã, agresiv, cu depunere de praf
existent în cuptoarele de ciment ºi
instalaþiile similare.
Concentraþia de oxigen este mãsuratã
cu celula din ZrO2, iar concentraþia de CO
cu senzor de Ga2O3. Sistemul livreazã douã
semnale continue, analogice, cu timp de rãspuns mai mic de 1 s ºi T90 = 5 s.
Suplimentar, se pot extrage cca 60 l/h gaz pentru a fi analizat în
sistemele extractive (SO2, Nox etc.).
Sonda InSitu conþine:
ç

ç

ç
ç

Figura 4

Camera de mãsurã în
interiorul unui filtru din
metal sinterizat
Tubul rãcit cu apã, cu
conductele de retur ale apei
ºi conexiunea pentru aerul
comprimat de purjare
Senzorii de mãsurã pentru
Filtrul de praf montat în capãtul sondei
O2 ºi CO
CEMTEC
Acþionãrile pneumatice.

Sonda InSitu (Figura 4) este Figura 5
montatã central în tubul de rãcire.
Sonda care se roteºte
continuu poate fi utilizatã în gaze
cu temperaturi foarte ridicate
fãrã ca sa se producã o
Filtrul de praf
deformare a sondei.
în interiorul manºetei de rãcire,
Montajul sondei în cuptor se în poziþie retractatã
face cu flanºe.
Un filtru de praf în interiorul CEMTEC curãþã gazul la intrarea
în sondã. Graþie miºcãrii continue ºi purjãrii inverse cu aer
comprimat, capul de filtrare se menþine curat (Figura 5).
Avantajele CEMTEC pe scurt (Figura 5):
Rãspuns rapid la mãsurarea InSitu a concentraþiei de O2 ºi CO
Mãsurare de precizie cu senzori InSitu îndelung testaþi
ç Calibrare automatã
ç Costuri reduse cu numai câteva componente
ç Costuri de întreþinere reduse prin dispozitiv de autocurãþire
ç Reducerea timpilor de oprire a instalaþiei
ç Bucla de control combustie pentru orice raport aer/combustibil
ç Reducerea consumului de combustibil prin optimizarea excesului de aer
ç Creºterea calitãþii produsului prin optimizarea temperaturii de ardere
ç Impact redus faþã de mediu prin emisii minime datorate unei combustii
corecte.
ç

ç

maximum 3000 mm

Schema de principiu a sistemului

(altele, la cerere)

Cabinet de control

apã de rãcire intrare

Figura 7
Figura 6

apã de rãcire intrare

sonda de analizã InSitu rãcitã cu apã

alimentare electricã
semnale (digitale)

apã de rãcire ieºire
intrare aer comprimat (minimum 6 bar)

cuptorul de ciment
zona de intrare

ENOTEC
CLIENT

apa de rãcire intrare
fãrã schimbãtor de cãldurã: 100l/min, max. 350 C apã de bãut

semnale analogice O2/CO Ma
gaz de test (max. 3 bar)

Sonda CEMTEC eliminã apariþia condensului în gazul de analizat, funcþionând la temperaturã înaltã, iar sonda se miºcã încontinuu. În plus, sitemul de curãþare cu aer
comprimat asigurã ca filtrul de praf ºi canalele de gaz sã se menþinã curate. Depozitul de praf poate fi detectat din timp ºi îndepãrtat prin suflare.
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Mãsurãtori de nivel

Este greu de imaginat un sistem de automatizare unde sã nu fie nevoie ºi de mãsurarea
unui nivel. Fie cã este vorba de o mãsurãtoare continuuã, când trebuie sã ºtim în
permanenþã poziþia produsului ce trebuie mãsurat, sau în punct, când trebuie sã ºtim dacã
produsul a atins o anumitã poziþie, nivelul este unul din parametrii mult utilizaþi în procesele
industriale. Din acest motiv, de-a lungul anilor au apãrut ºi s-au dezvoltat foarte multe
tipuri de traductoare de nivel, bazate pe cele mai diverse tehnologii, toate pentru a oferi o
mãsuratoare cât mai precisã ºi realã. Vom încerca, în cele ce urmeazã ºi în numerele
viitoare, sã vã prezentãm toate traductoarele de nivel oferite de firma noastrã. Este vorba
de o gamã largã de aparate selecþionate pentru a va putea oferi o soluþie optimã pentru
orice problemã. Prezentarea tehnicã este foarte sumarã; insistãm mai mult pe aspectele
practice.

Sã vedem mai întâi care sunt criteriile ce stau
la baza alegerii unui traductor de nivel:
ç

criterii metrologice
gamã de mãsurã
ç precizie
ç repetabilitate
ç fiabilitate
ç

ç

ç

criterii de mediu
ç
ç
ç

criterii de operare
detecþie nivel
ç mãsurare continuã
ç indicare localã
ç transmiterea mãsurãrii
ç
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ç

presiune
temperaturã
proprietãþile lichidului
(densitate,
vâscozitate )
proprietãþi electrice
(conductivitate,
constantã dielectricã
etc.).

Sã ne ocupãm mai întâi de detectoarele
de nivel.
Ê Detectoare de nivel cu plutitor
Se bazeazã pe Legea lui Arhimede: un corp
scufundat într-un lichid este împins de jos în
sus cu o forþã egalã cu greutatea volumului de
lichid dezlocuit. În cazul nostru, detectorul de
nivel are un plutitor care se miºcã o datã cu
suprafaþa lichidului. Miºcarea plutitorului va
acþiona un switch. Este probabil cea mai veche
tehnologie utilizatã. Se pot instala pe capacul
rezervorului sau pe pereþii laterali.
Funcþioneazã foarte bine într-o gamã foarte
largã de presiuni ºi temperaturi. Plutitorul poate
fi confecþionat din diverse aliaje, deci poate
funcþiona bine ºi în medii corozive. Utilizarea
cuplajului magnetic, care converteºte miºcarea
plutitorului în acþionarea switch-ului electric ºi
care asigurã izolarea totalã între proces ºi
switch, face din detectorul de nivel cu plutitor
un element foarte sigur, dar ºi foarte simplu în
acelaºi timp. Este mai puþin recomandat pentru
lichide foarte vâscoase ºi în aplicaþii unde pot apãrea variaþii foarte bruºte ale nivelului.
Aproximativ 1000 de astfel de detectoare au fost vândute de cãtre firma noastrã cãtre
SNP PETROM în programul de modernizare a parcurilor de þiþei. Toate au funcþionat
impecabil.
Deºi este un instrument vechi, dupã pãrerea mea, detectorul de nivel cu plutitor va
fi utilizat încã mulþi ani de aici încolo în sistemele de automatizare.
Ë Detector cu paletã rotitoare
Un motor cu reductor de turaþie antreneazã o vanã rotitoare, care sesizeazã prezenþa
unui material solid. Când materialul intrã în contact cu vana, aceasta se opreºte din rotaþie

producând acþionarea
unui releu. Când vana
nu mai este acoperitã de
material, începe sã se
roteascã din nou ºi releul
revine la starea normalã.
Este utilizat pentru
silozuri de depozitare
pulberi uscate. Se poate
monta pe capac sau pe
laterala vasului.
Am vândut foarte
puþine
astfel
de
instrumente; e drept cã
aplicaþiile nu sunt foarte
multe.
Ì Detector cu furcã

vibratoare
Furca vibratoare este
acþionatã de un cristal
piezo ºi vibreazã pe o
anumitã frecvenþã. Când
lichidul atinge furca (este
valabil ºi pentru pulberi),
frecvenþa se schimbã
producând comanda unui
switch. Este un detector
foarte simplu ºi fiabil,
utilizat într-o gamã foarte
largã de aplicaþii. Nu este
influenþat de presiune,
poate lucra pânã la
temperaturi de +150 0 C.
Furca poate fi construitã
din diverse aliaje, deci
poate lucra ºi în medii
corozive. Se poate monta
pe capacul rezervorului cu tija de extensie sau pe lateralã. Poate
lucra bine chiar ºi la lichide vâscoase, am efectuat teste pe un
þiþei foarte vâscos la temperaturi de 100 C. Singurul lucru care îl
poate deranja sunt vibraþiile mari din instalaþie. Am vândut foarte
multe astfel de detectoare pentru o gamã foarte largã de lichide.
Í Detectoare capacitive

Un oscilator montat în capul senzorului oscileazã pe o frecvenþã
de 5,5 MHz în aer. Când un lichid sau material solid atinge elementul
sensibil, capacitatea ansamblului se schimbã ºi frecvenþa se schimbã.
Aceastã schimbare este detectatã ºi convertitã în comanda unui
switch. Poate fi utilizat în multe aplicaþii pentru o gamã foarte largã de
temperaturi ºi presiuni. Se poate monta vertical sau orizontal. Nu este
indicat pentru aplicaþii unde materialul din proces, lichid sau solid, se
poate depune pe sondã. În al doilea rând, detectorul trebuie acordat
cu procesul pentru o bunã funcþionare. Poate fi utilizat ºi pentru detecþia
interfeþei dintre douã lichide. Este, în general, un traductor mai sensibil
ºi trebuie mai multã atenþie la selecþie ºi instalare.
Ion ANDRONACHE
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