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Monitorizarea emisiilor poluante (II)

Firma DURAG, din Germania, este un lider mondial în fabricarea de echipament pentru monitorizarea emisiilor poluante.
Un sector important de activitate constã din sisteme pentru mãsurarea continuã, în proces, a concentraþiei de particule solide, respectiv praf,
cenuºã, densitate fum.
Monitorizarea emisiilor
Instalarea aparatelor pentru mãsurarea, înregistrarea ºi procesarea valorilor pentru emisii este reglementatã în Germania de cãtre legile federale
13 BimSchV pentru instalaþiile de ardere ºi 17 BimSchV pentru incineratoare care se bazeazã pe regulamentele TA-Luft (Aer curat).
Aceasta înseamnã cã operatorii ce ard combustibili fosili sau alþi producãtori de poluanþi, cum ar fi termocentralele, cazanele de apã fierbinte, incineratoarele,
cuptoarele metalurgice, fabricile de ciment, fabricile de sticlã, fabricile de hârtie, instalaþiile chimice ºi petrochimice, precum ºi rafinãriile, sunt obligate sã
instaleze aparate de mãsurã ºi evaluarea emisiilor, respectiv:
➧
➧
➧

Instrumente de mãsurã ºi înregistrare a concentraþiilor de emisii poluante
Aparate de evaluare a emisiilor
Sisteme de procesare a datelor.

Indiferant de combustibilul folosit sau de puterea instalatã sunt stabilite prin lege limitele de poluanþi în care operatorul trebuie sã se încadreze, respectiv
sã înregistreze continuu concentraþiile ºi cantitãþile de poluanþi emiºi în atmosferã pentru:

➧

praf
monoxid de carbon (CO)
boxid de sulf (SO )
compuºi de azot (NOx)
acidul clorhidric (HCl)
hidrocarburi (total CH)
temperatura gazelor
debitul volumetric ºi totalul

➧

concentraþia de oxigen.

➧
➧
➧
➧
➧
➧
➧
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Sistemul colecteazã datele, le proceseazã, arhiveazã ºi le prezintã
în formate convenite cu autoritãþile de mediu.
Este un sistem modular, care se poate configura de la cei mai mici
utilizatori la aplicaþii mari, complexe. Modulele electronice sunt
standardizate, în timp ce modulele software sunt specifice aplicaþiei.

Durag a dezvoltat ºi fabricã aparaturã pentru:
➧
➧
➧
➧
➧
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mãsurarea concentraþiei de praf, densitate de fum ºi a concentraþiei de funingine
monitorizarea filtrelor de praf
mãsurarea debitului volumetric de gaze pe coº
evaluarea emisiilor
procesarea datelor de emisii.

Mãsurarea densitãþii fumului
ºi a concentraþiei de praf
Pentru acestea se utilizeazã aparate
optice bazate pe mãsurarea transmisiei,
respectiv determinarea atenuãrii luminii ce
parcurge un mediu gazos cu conþinut de
particule de praf.
Fig. 9 prezintã schematic modul de
funcþionare al traductorului pe principiul
transmisiei tip D-R 290, care este un aparat
optic cu autocolimare în care lumina
parcurge de douã ori spaþiul de mãsurã, fiind
mãsuratã atenuarea luminii reflectate.

Fig. 9

Fig. 13
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Sunt incluse soluþii tehnice de ultimã
Benzinã
orã, respectiv emiþãtor de luminã cu diodã superbandã, luminã intermitentã pentru eliminarea influenþei
Tele-service
● D-MS 500 HS modul de colectare date
luminii ambiante, purjare cu aer pentru menþinerea curatã a suprafeþelor optice în contact cu mediul,
Modulul cu montaj pe ºinã DIN are 8 intrãri analogice ºi 7/8 intrãri/
autocalibrare la fiecare douã minute, compensare, depunerea prafului pe ferestrele optice,
ieºiri
digitale comunicã prin Modbus cu D-EMS 2000.
autodiagnozã.
● Evaluator de emisii D-MS 500
Parametrii mãsuraþi sunt:
Cu 32 de semnale analogice ºi 60 digitale se conecteazã prin
➧ Concentraþia de praf în domeniile 0-200 mg/m! la 0-4000 mg/m! cu calibrare gravimetricã
Modbus
cu staþia de prelucrare.
conform VDI 2066
Clasificã substanþele toxice în 64 de categorii ºi are 128 de canale
➧ Extinþie: 0,1
. 1,6 Ext
➧ Opacitate: 20
.100 %.
digitale. Semnalele de ieºire pot fi analogice, digitale ºi posedã interfeþe
Toþi aceºti parametri se exprimã în semnale de ieºire analogice ºi digitale, iar aparatul conþine pentru sisteme ierarhizate, DCS, autoritãþi, staþia de lucru cu un sistem
toate facilitãþile pentru funcþionare pe coºuri cu diametrul cuprins între 1-12 m.
de protecþia a 20.000 de valori.
Fig. 10
● Staþia de lucru
Monitorizarea filtrelor
Inima sistemului de prelucrare date este staþia de lucru. În funcþie de
Monitorizarea filtrelor (Fig. 10) este importantã în instalaþiile care
aplicaþie, staþia poate prelua 320 canale de la modulele de colectare date.
filtreazã gazele cu filtre cu saci sau alte sisteme, furnizând date
asupra modului de funcþionare a filtrelor.
Modulele software sunt aprobate de TÜV, acestea fiind D-ER500, un
Traductorul utilizeazã principiul triboelectric, care nu are piese
program pentru evaluarea emisiilor, ºi WIN-DEVA, un program pentru
în miºcare, ceea ce reduce costurile de exploatare la minimum.
evaluarea ºi vizualizarea pe termen lung a emisiilor, sunt instalate în staþie.
Monitoarele DURAG se pot instala pânã la 200 C ºi existã ºi
În funcþie de cerinþe se poate apela la module specifice ca:
în versiune antiex.
➧ D-PM - modul de prezentare ºi transfer pe Internet
➧ D-JEK - modul de creere automatã a raportului de mediu.
Monitorizarea debitului (Fig. 11)
Sunt utilizate douã sisteme:
Toþi parametrii, precum ºi administrarea întregului sistem, sunt
➧ Traductor pe baza presiunii diferenþiale, modelul D-FL 100, tip sondã
preluaþi de aceastã staþie de lucru.
Pitot, care se instaleazã diametral în interiorul coºului ºi care, prin
Securitatea datelor
intermediul unui traductor de presiune diferenþialã, mãsoarã viteza gazului
D-FW 230
Datele sunt memorate împreunã cu protocoalele de prezentare ºi
➧ Metoda ultrasonicã bazatã pe impuls diferenþial. Unda
dublate
pentru a se evita pierderea lor.
Fig. 11
ultrasonicã dintre emiþãtor ºi receptor, trimisã în contra
Aceasta permite utilizatorului sã foloseascã sistemul de management
curentului, are un timp de propagare mãrit cu viteza
DURAG
dupã consultarea cu autoritãþile pentru a se cãdea de acord
gazului în timp ce unda transmisã în sensul curentului are
asupra formei ºi a intervalului de transmitere a rapoartelor de mediu.
timpul de propagare micºorat. Modificarea timpului de
propagare este mãsura vitezei gazului. Fiind un sistem în
Reprezentãrile vizuale se fac în timp real, în forma cerutã de client
care elementele de mãsurã nu vin în contact cu mediul,
ºi de autoritãþi sub formã de curbe trend, bargraf, tabele, înregistrare
este adecvat pentru mãsura gazelor agresive ºi umede.
ieºiri din limite, toate într-un sistem modular uºor configurabil (Fig. 14).
Evaluatorul de emisii (Fig. 12 + Fig. 13)
Fig. 14
Magistralã
DURAG a dezvoltat un sistem amplu ºi deosebit de
profesional pentru prelucrarea informaþiilor referitoare la
emisii. Modelul D-EMS 2000 este cel mai nou produs care
D-ER500
D-EVA
este proiectat conform cerinþelor actuale ºi de viitor,
Evaluator
Reþea
Unit.
calcul
DURAG fiind cel mai puternic furnizor în domeniu.
Fig. 12
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În Europa, ºi în special în Germania, DURAG a instalat sisteme regionale pe
landuri de monitorizarea ºi raportarea emisiilor, prezentarea acestora fiind oricând
posibilã pentru cei interesaþi.
Suntem oricând disponibili la a colabora cu toþi cei doresc sã instaleze acest
sistem deosebit de evoluat ºi de un profesionalism desãvârºit.

Mihail ANDREI
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Controlul factorilor de mediu în timpul
testãrii motoarelor automobilelor

Deoarece specificaþiile de testare definesc umiditatea în
unitãþi de punct de rouã, s-a recomandat traductorul HygroFlex
HTM32D. Acest traductor are trei ieºiri analogice, care pot fi
configurate liber, pentru a controla umiditatea relativã (%RH),
punctul de rouã (C) ºi temperatura în acelaºi timp (în cazul în
care se conecteazã la traductor douã sonde HygroClip).
Caracteristicile traductorului HygroFlex:
El poate afiºa simultan, în afarã de umiditatea relativã ºi de
temperatura aerului (pe display sau prin soft atunci când nu este
prevãzut cu display), unul din parametrii calculaþi ai umiditãþii, cum ar
fi: punctul de rouã ºi temperatura bulbului umed (0C); entalpia (J/g);
concentraþia vaporilor (g/m!) º.a.
Caracteristici tehnice:

• domeniul de funcþionare:
umiditate: 0…100 %RH
temperaturã: în funcþie de sonda Hygroclip conectatã
÷200 0C
HygroClip IM  sondã din inox: -50÷
dimensiuni sondã: 120/270x∅15mm, cablu 2/5/10m
• domeniul de funcþ. al electronicii: 0÷99%RH; -40÷+60 0C
-30 ÷ +60°C cu display
• precizia mãs. umiditãþii ºi temp.: ± 1,5% RH; ± 0,3 0C
• display: opþional
• rezoluþie display: 0.1%RH; 0.1 0C
• tensiune de alimentare: 12÷35Vcc/12÷24Vca/90÷250Vca, 3.5VA
• carcasã: IP65, ABS, 230x150x58.3mm, 315g, opþional din metal
• ieºiri analogice: varianta standard  ieºire 4÷20mA
conf. prin jumper: 0÷20mA, sarcina max.500Ω
0÷1V, 0÷5V, 0÷10V sarcina min.1000Ω

Testarea motoarelor este o cerinþã importantã de mediu în proiectarea ºi în
producþia motoarelor de locomotivã diesel ºi pe petrol, a motoarelor pentru avioane
ºi a turbinelor cu gaz. Emisiile uzuale care sunt monitorizate includ NO, N O ", SO , CO,
CO , Pb ºi hidrocarburi reziduale.
Concentraþiile relative ale acestor emisii sunt afectate de diverºi factori, incluzând
temperatura ambiantã, presiunea, umiditatea ºi tipul motorului, combustibilului ºi condiþiilor
de utilizare.
În concluzie, pentru a putea reduce variaþia rezultatelor testelor, este nevoie ca factorii
externi sã fie controlaþi sau eliminaþi pe cât posibil.
Se ºtie cã în multe din aceste aplicaþii sunt utilizate instrumente cu oglindã rãcitã.
Având în vedere faptul cã suprafaþa oglinzii necesitã curãþarea regulatã, datoritã mediului
de lucru relativ murdar, multe companii din Europa au fost dispuse sã schimbe acest sistem
cu alte sisteme mult mai economice, pentru mãsurarea umiditãþii relative.
Notã de aplicaþie:
Testarea motoarelor automobilelor SAAB se bazeazã pe traductoare de
umiditate ROTRONIC.
Saab Automobile Powertrain AB, o parte a Fiat-GM Powertrain, lucreazã la dezvoltarea
ºi testarea motoarelor de tehnologie avansatã, utilizate pentru automobilele SAAB. În
laboratoarele de testare a motoarelor din Trillhattan, Suedia, sunt utilizate traductoare
industriale HygroFlex, produse de ROTRONIC - Elveþia, pentru a mãsura condiþiile de testare.
Testarea Puterii Motoarelor
Motoarele sunt montate în celulele de testare unde puterea de ieºire este mãsuratã.
Puterea motorului este influenþatã de condiþiile de mediu, deci, pentru a fi siguri cã puterea
de ieºire este corect stabilitã, se mãsoarã punctul de rouã ºi temperatura aerului de admisie
la motor. Testarea este supervizatã de o companie acreditatã extern TNO  Olanda sau
AVL  Austria.
Testare emisiei
Gazele de evacuare trebuie testate în concordanþã cu diferitele cicluri de testare pentru
diverse pieþe, de exemplu FTPA75 (Procedura de Testate Federalã) pentru piaþa Statelor
Unite ºi EUDC (Ciclul de Rulare Extra Urban) pentru piaþa Europeanã. Maºinile ruleazã pe
un stand de probã prevãzut cu dinamometru, prin care se simuleazã condiþiile de rulare pe
autostradã, iar mediul este controlat astfel încât sã se menþinã temperatura aerului între
20 30 C ºi punctul de rouã între 10÷15 C, utilizând sisteme de umidificare. Traductoarele
pentru mãsurarea umiditãþii fac parte din sistemul de control care menþine un ciclu de testare
corect de la început pânã la sfârºit.
Traductoarele ROTRONIC
De curând, SAAB a ales traductoarele HygroFlex cu sondele HygroClip IM-1 pentru
a înlocui echipamentul unui alt producãtor.
HygroFlex a fost ales datoritã reputaþiei echipamentelor firmei ROTRONIC în ceea ce
priveºte precizia mãsurãrilor ºi stabilitatea de lungã duratã în aplicaþii industriale. Un alt
avantaj al acestor instrumente este interºanjabilitatea sondelor. Aceasta înseamnã cã
sondele pot fi rapid ºi uºor înlocuite ºi calibrate oricând este nevoie pentru a satisface
cerinþele de validare.

• ieºiri digitale: RS232/485 (nu are ieºiri analogice).

Elvira DOBRE

Am fost vizitaþi de domnul GUS BOL
de la firma CROWCON
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Instalaþie mobilã
pentru verificarea contoarelor de lichide

Consecvent obiectivului major al firmei - acela de a oferi partenerilor noºtri, pe lângã
aparaturã de mãsurã ºi automatizare cu performanþe tehnice superioare, ºi servicii
conexe, menite sã diminueze timpii de montare ºi punere în funcþiune - SYSCOM 18 se
doteazã cu standuri de testare ºi de verificare a caracteristicilor metrologice ale aparatelor
ºi ale instalaþiilor de mãsurare.
Pentru majoritatea contoarelor destinate mãsurãrii cantitãþilor de lichide, altele
decât apa (produse petroliere, alimentare etc.), aºa cum sunt definite în OILM R117
ºi în NME CEE-77/313 ºi care sunt caracterizate printr-un numãr relativ mic de bucãþi la
fiecare beneficiar, atât standurile fixe (volumice sau masice) pentru verificarea debitmetrelor
ºi a contoarelor de lichide, cât ºi proverele, care constituie un mijloc cu totul special de
verificare metrologicã, nu sunt utilizabile.
În procedurile de metrologie legalã existã cel puþin douã restricþii care complicã gãsirea
unei soluþii convenabile, ºi anume:
➧ verificãrile trebuie fãcute cu lichidul de lucru (deci la faþa locului)
➧ nu se admite metoda de verificare prin comparaþie cu un alt cotor etalon montat în serie cu
cel supus verificãrii.
Rezultã cã singura metodã care poate fi avutã în vedere este utilizarea mãsurilor de
volum din metal, cu riglã gradatã pe gât, în calitate de etaloane secundare, SYSCOM 18
dispunând de una cu capacitatea de 2000 dm! (pentru verificare la debit maxim) ºi de alta de
205 dm! (pentru verificare la debit minim), având CERTIFICATUL DE ETALONARE Nr. 06.01160/17.09.2003.
Pentru a asigura transportul operativ ºi montarea în timp minim, mãsura metalicã de
2000 dm! a fost instalatã, împreunã cu toate anexele necesare, pe o remorcã auto
(autorizatã RAR ºi înscrisã în circulaþie) care poate fi tractatã pânã la locul de utilizare de
un autoturism DACIA 1300.
Adrian BOCªE

Ecluze rotative
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.
În acest numãr, vã
prezentãm ecluzele rotative cunoscute ºi sub denumirea de
vane rotative celulare.
Ecluza rotativã este
destinatã realizãrii unei
descãrcãri controlate a
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materialului pulverulent sau granular (pânã la 8 mm) din silozuri
sau buncãre în sistemul de transport gravitaþional sau pneumatic
de joasã ºi medie presiune.
Aceasta constã dintr-o tobã cilindricã orizontalã, de obicei
metalicã, în care se roteºte un ax pe care se aflã egal distribuite un
numãr de 6 sau 8 palete. Între douã palete adiacente ºi suprafeþele
interioare ale tobei se închide un volum constant, care este preluat
de la gura de alimentare a ecluzei, rotit o jumãtate de turã ºi deversat
la gura de evacuare. Permanent, jumãtate din volum este plin cu
material, în timp ce jumãtatea cealaltã este goalã.
Uºoara torsiune, care este prin construcþie datã muchiei
paletelor, ce mãturã suprafaþa cilindricã interioarã, asigurã o
preluare treptatã a materialului, menþinând un cuplu rezistent
constant asupra mecanismului de antrenare. Toleranþele de
execuþie asigurã o bunã etanºare la interfaþa cu sistemul pneumatic
de transport.
Antrenarea este de obicei electricã, iar transmisia cuplului se
face cu un reductor melcat sau cu ajutorul curelelor de transmisie.

Valvele rotative produse de WAM sunt prevãzute cu un racord
pentru purjare continuã de aer la joasã presiune, reducând
depunerea de material aderent pe interstiþii.
Gama dimensionalã acoperã capacitãþi de descãrcare între
3 - 68 mc/h.
Pot funcþiona în gama temperaturilor de 20 +150 C.
La alegerea unei valve rotative este important a se cunoaºte
unele proprietãþi ale materialului (granulaþia, greutatea specificã,
abrazivitatea, corozivitatea, umiditatea, capacitatea de coeziune)
ºi capacitatea de transport doritã. În funcþie de aceste date, se
determinã ºi geometria, materialul din care este construit
echipamentul, precum ºi viteza de rotaþie. Pentru o geometrie
datã, viteza de rotaþie prea micã nu asigurã debitul necesar, iar
viteza prea mare nu permite materialului în cãdere sã umple
complet volumul celulelor ecluzei.
Când spaþiul
disponibil pentru
preluarea în mod
controlat
a
materialului dintr-un
siloz este foarte
limitat
ecluza
rotativã este o
foarte
bunã
soluþie.
Izolarea faþã
de un ciclon cu
presiune negativã
ºi
flitru
de
exhaustare este o
altã
aplicaþie
idealã
pentru
ecluza rotativã.
O altã categorie de aplicaþii este alimentarea cu combustibil
a cazanelor din centralele termice pe rumeguº, pelete de lemn
sau coajã de floarea soarelui (fabricile de ulei).
Pentru aplicaþii concrete, vã rugãm sã ne contactaþi.
Romulus TRIPA
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SYSCOM 18 tot mai implicat în integrarea de sisteme
Stand de verificare-testare a pompelor 2+2
Pentru orice echipã de
tehnicieni pasionaþi, sistemele ce
rezultã ca urmare a cercetãrii
tehnologice sau mai ales a celei
fundamentale, sunt incitante ºi
aduc, pe lângã satisfacþii
profesionale, rezultate pe mãsura
eforturilor. Asemenea sisteme sunt
modeste din punct de vedere al
numãrului de parametrii ºi al
datelor de intrare/ieºire (10 40
parametrii), dar algoritmii ºi logica
de urmãrire sunt laborioase ºi aduc
beneficiarului siguranþa unei
activitãþi desfãºurate cu adevãrat
la limita performanþelor înalte.
Studierea unor echipamente
ce patroneazã procese unitare
de bazã în industrie (transfer de
masã, cãldurã etc.) atât în
procesul de fabricaþie, cât ºi în
cel
de
reparare
ºi/sau
întreþinere, precum ºi pentru
operaþii de verificare a unor
utilaje ºi sisteme de siguranþã, se
preteazã la asemenea aplicaþii.
Un exemplu al celor de mai
sus îl reprezintã realizarea la
SC CONFIND - Câmpina a
u n u i s t a n d d e v e r i f i c a r etestare a pompelor.
În cadrul procesului de
fabricaþie sau de reparare a
acestor echipamente este
absolut necesarã definirea
principalelor caracteristici ale
grupurilor
de
pompare,
specifice industriei extractive de
þiþei, bazatã pe o serie de date
de intrare proprii construcþiei
pompei,
cum
ar
fi:
excentricitatea,
diametrul
secþiunii nominale a rotorului,
pasul statorului, numãrul de
paºi ºi presiunea capabilã pe
pas ºi o serie de date care se
mãsoarã: debitul în refularea
pompei,
presiunea
ºi
temperatura mediului pompat în
aspiraþia ºi refularea pompei,
puterea electricã absorbitã de
motor, turaþia pompei ºi a
motorului.
Toþi parametrii de mai sus,
introduºi în sistemul de achiziþie
date, conduc la obþinerea unei
familii de curbe sau date tabelare
ce descriu funcþionarea ºi
performanþele utilajelor. Se
calculeazã ºi se înregistreazã în
timp real debitul efectiv,
randamentul total, randamentul
hidraulic ºi alunecarea curelelor.
Ridicarea ºi obþinerea acestor curbe se poate face în cât mai multe puncte de
funcþionare  alegerea ºi trasarea acestora fiind o opþiune a beneficiarului sau a
fabricantului.
Realizarea compactã a sistemului, centralizarea parametrilor ºi a surselor de
semnal fac posibilã oricând extinderea aplicaþiei ºi în cazul standurilor mobile de testare
a pompelor tip PCP.

Dan ANTON

Am fost vizitaþi
de domnii DALE SCHAFER,
ºi FONS WIELDERS,
de la firma ABB TOTAL FLOW

La începutul lunii mai am fost vizitaþi
de domnul JOHANN RADAKOVITS,
Manager for CEE, ºi de domnul IOAN URSUÞ,
General Manager for ROMANIA,
de la firma ROCKWELL
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Robineþi cu bilã
cu douã ºi trei cãi
Firma
ADLER
produce numai robineþi
cu bilã în variante
normale cu flanºe ºi
variante tip wafer
pentru montare între
flanºe (acestea fiind mai
ieftine), conf. DIN ºi ANSI.
Sunt cu acþionare
manualã, electricã sau
pneumaticã.
Caracteristicile
tehnice sunt urmãtoarele:
➧ bilã cu un singur
reazem
➧ etanºare cu PTFE
➧ flanºã superioarã,
pentru montare
servomotor,
conf. ISO-5211
➧ fire safe design conf.
BS 6755-API 607/6FA
➧ etanºare dublã
➧ contrucþie wafer ºi la
varianta cu trei cãi
➧ trei cãi în construcþie
la 90 sau la 120
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analogic) sau de la ieºirea unui modul FILDBUS
b) Lãmpile seriei BA390S acoperã o gamã largã de culori:
roºu, culoarea chihlimbarului, verde, albastru sau alb
c) Certificarea de siguranþã intrinsecã ATEX Grupa II,
Categoria 1G permite instalarea acestor lãmpi în toate
zonele cu gaze cu pericol de explozie
d) Montarea se face utilizând un orificiu standard cu
diametrul de 22,5mm
e) Protecþia climaticã este la nivel de IP 65 la partea
frontalã. Partea posterioarã a lãmpii este realizatã cu
o protecþie la nivel de IP 20, protecþie ce poate fi mãritã
opþional la IP 65, prin utilizarea unui ansamblu de
etanºare cu garnituri.
➋ Contoare regulatoare de debit cu siguranþã intrinsecã

Pentru
informaþii
suplimentare, la cerere, vã
putem trimite un catalog
complet ADLER .

Gabriel COJOCARU

Echipamente în construcþie
cu siguranþã intrinsecã
Firma BEKA associates Ltd., din Anglia,
ºi-a extins programul de fabricaþie la douã din
produsele frecvent solicitate de utilizatori, cu
produse având performanþe superioare:
➊ Lãmpi în construcþie cu siguranþã
intrinsecã
Firma BEKA associates Ltd., din Anglia,
specializatã în execuþia lãmpilor de semnalizare
de panou, ºi-a completat binecunoscuta gamã
de lãmpi de semnalizare seria BA390, cu
fascicul cu LED, de curent mic, 20mA, în
construcþie cu protecþie intrinsecã, cu o serie
nouã: BA390S.
Noua serie de lãmpi de semnalizare
BA390S are caracteristici tehnice superioare
seriei BA390:
a) Curentul minim de funcþionare este
de 4 mA, lucru ce permite alimentarea
de la orice sursã de tensiune cu
siguranþã intrinsecã (cum ar fi semnal

F i r m a
B E K A
associates
Ltd.,
din
Anglia,
a
introdus 4
tipuri noi de
contoare
regulatoare
de
debit
(Flow batch
controllers),
cu siguranþã
intrinsecã,
uºor
de
utilizat, cu
montare pe
panou sau în
câmp, care
pot contoriza
cu precizie
debite
de
lichide, solide
sau
alte
componente, în zone cu pericol de explozie sau în zone sigure.
Douã modele au certificare pentru protecþie
intrinsecã ATEX, Grupa II, Categoria 1G (EEx ia IIC T5),
care permite instalarea ºi utilizarea în aproape orice zonã
periculoasã.
Regulatoarele au trei ieºiri izolate galvanic, care pot
fi configurate ca ieºiri de reglare sau de ieºire instantanee,
dând posibilitatea sã se efectueze 1, 2 sau chiar 3 reglãri
instantanee.
Se pot introduce ºi da denumiri la maximum 9 puncte de
setare, pentru ca operatorul sã le poatã selecta ºi identifica cu
uºurinþã.
Toate modelele acceptã intrãri sub formã de pulsuri ºi
semnal analogic 4 20 mA.
Toate modelele încorporeazã un extractor de rãdãcinã
pãtratã ºi un sistem de liniarizare ajustabil în 16 puncte, ceea ce
le dã posibilitatea utilizãrii în circuit cu aproape orice tip de
debitmetru.
Ecranele ºi meniurile de configuraþie pot fi prezentate în
englezã, francezã sau germanã, pe un afiºaj grafic, iluminat din
spate, fãcând posibilã citirea în orice condiþii de iluminare.
Ecranul se poate alege astfel încât sã i se prezinte
operatorului numai informaþiile esenþiale.
Aceste regulatoare pot preleva regulat mostre ºi pot efectua
aplicaþii de dozaj cu ajutorul unei rutine de repetare, care are ca
rezultat efectuarea unui numãr prestabilit de ºarje, cu un interval
prestabilit de pânã la 24 de ore între ele.
Firma BEKA associates Ltd., din Anglia, a realizat
modelele pentru instalare în câmp cu o carcasã robustã din
policarbonat, cu o protecþie climaticã la nivel de IP 66, cu o
fereastrã din sticlã armatã ºi cu un compartiment terminal
separat.
Aparatele pentru montare în tablou au un panou frontal
etanº cu protecþie climaticã la nivel de IP 65 ºi o carcasã cu
dimensiuni de 144mm x 72mm.
Nelu STAN
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Traductoare de curent
ºi tensiune
pentru automatizarea
proceselor industriale (I)

Producþia firmei LEM se îmbogãþeºte în ultimul timp cu diferite serii de traductoare
grupate sub numele de traductoare de curent ºi tensiune pentru automatizarea proceselor
industriale. Cea mai importantã caracteristicã a acestor traductoare este combinarea într-o
singurã piesã a transformatorului ºi a adaptorului de semnal.
Pânã în prezent, au fost dezvoltate urmãtoarele serii de traductoare:
➧ AK, AP - pentru curent alternativ, cu ieºire tip valoare medie
➧ AKR, APR - pentru curent alternativ, cu ieºire tip "True RMS"
➧ DK - pentru curent continuu
➧ ATVR - pentru tensiune alternativã, cu ieºire tip "True RMS".
Traductoarele de curent
Figura 1
din seriile AK ºi AKR:
➧ acoperã o gamã între 5A
ºi 2000 A (Fig. 1)
➧ oferã un semnal analogic:

Construcþia acestor traductoare permite:
➧ montarea lor pe ºinã DIN
➧ conectarea lor rapidã, fãrã deconectare ºi fãrã pierderi, a
cablului primar
➧ selectarea domeniului de mãsurã (Fig. 2).
Figura 2

AP ºi APR
Comutator ieºire
(0-5V sau 0-10V)
Suport
cablu

Parte
mobilã
bobinã
despicatã

AK tip valoare medie 0-5V,
0-10V sau 4-20 mA
➧ AKR tip "True RMS" 4-20 mA

Conector

Profil
DIN

Comutator
domeniu
(3 poziþii)

➧

George BARBÃLATÃ

au carcasã în construcþie
solidã sau despicatã
➧ se pot configura printr-un
switch pentru douã sau
trei valori nominale ale
curentului primar.
➧ se pot alimenta cu 24 Vc c,
din buclã de curent sau nu
necesitã alimentare auxiliarã
(Tabelul 1).
Aceste traductoare se pot grupa într-un tabel comparativ:
➧

Training CITECT,cu participarea domnului DARREN MURPHY,
gãzduit de firma noastrã

Tabelul 1
Tip
Carcasa

Deschidere

Domeniu A

Ieºire RMS
4-20 mA

Ieºire medie
5V, 10 V sau 4-20 mA

I=K

Solidã

Despicatã

Traductoarele de
curent seriile AP ºi APR
diferã de cele anterioare
în primul rând prin
tehnologie ºi construcþie.
Tehnologia utilizatã în
aceastã nouã generaþie
a fost denumitã "PRIME"
= "Planar Rogowski I
Measurement".

Principalele avantaje ale acestei tehnologii sunt oferite de lipsa câmpului magnetic ºi a
efectelor de saturaþie.
Banda de frecvenþe acoperitã de aceastã serie de traductoare este de 6KHz (10... 6000 HZ).
Domeniul acoperit de seriile AP ºi APR poate fi sintetizat astfel (Schema 1):
Schema 1

Domenii AP & APR
Curent nominal (A)
Formulã de calcul

Ieºire
10 25

50 75

100 150 200

300 400

4-20 mA
Alimentare
din buclã

Valoare
medie
0-5V ºi 0-10V
+24VDC
4-20 mA
Alimentare
din buclã

True
RMS
0-5V ºi 0-10V
+24VDC

În luna mai a avut loc inaugurarea filialei SYSCOM din oraºul Oradea.
Sediul filialei este în Str. Sf. Apostol Andrei 97, Bl. Pb 36, Ap. 3
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10. Detector

Supravegherea ºi diagnoza
utilajelor prin analiza vibraþiilor

de nivel
cu flotor
Este una
din metodele
cele
mai
s i m p l e ,
utilizeazã un
flotor care îºi
s c h i m b ã
înclinarea
când pluteºte
pe lichid faþã
de situaþia
când
este
suspendat, iar
un releu reed
sesizeazã acest
lucru.
Este un
detector foarte
simplu, uºor
de instalat, dar
mai
puþin
utilizat.

Analiza vibraþiilor este una dintre cele mai eficiente metode de monitorizare a stãrii
de funcþionalitate a utilajelor.
În funcþie de gradul de prelucrare a informaþiei ºi de rezultatele obþinute, se disting
trei nivele de analizã a vibraþiilor:
1. Mãsurarea vibraþiilor globale pentru a detecta existenþa unei probleme
2. Analiza spectralã pentru a localiza componenta defectã
3. Tehnici speciale care indicã tipul defectului.
Firma MONITRAN oferã suportul necesar implementãrii acestor tehnici prin
urmãtoarele soluþii constructive:
➧ Off-line, cu traductoare de vibraþii care transmit semnalele cãtre un dispozitiv de multiplexare
local ºi monitorizarea acestora cu sistemul portabil VM110 sau VM120
➧ Cu ieºiri 4-20mA, care pot fi urmãrite în timp real de automate programabile sau dispozitive
similare
➧ Cu sistemul multicanal de supraveghere on-line, Seria 6000, prevãzut cu facilitãþi de alarmare
pentru vibraþii, turaþii, temperaturi ºi alþi parametri de proces
➧ Utilizând ansamblul indicator-senzor MTN/400, prevãzut cu indicator digital ºi sursã de
alimentare proprie, care eliminã necesitatea utilizãrii altor instrumente de mãsurã sau surse
de alimentare.
Sistemul de analizã ºi diagnozã Fastview, oferit de societatea DIGITLINE, este destinat
prelucrãrii digitale a semnalelor furnizate de componentele MONITRAN. Analiza spectralã 11. Detectoare
ºi tehnicile de analizã speciale permit localizarea componentei defecte ºi stabilirea tipului cu ultrasunete
de defect încã din faza de apariþie.
fãrã contact
Unul dintre cele mai importante roluri ale analizei vibraþiilor îl constituie susþinerea
Este, de
programelor de mentenanþã predictivã.
fapt,
un
transmiter de
În comparaþie cu mentenanþa la
nivel
cu
defectare sau mentenanþa preventivã,
u
l
t
r
a
s
u
n
e
t
e.
mentenanþa predictivã are urmãtoarele
Este
prevãzut
avantaje:
cu douã taste
➧ Creºte durata de viaþã ºi de disponibilitate
de programare
a utilajelor
ºi
se
pot
➧ Permite acþiuni de corecþie preemptive
programa douã
➧ Scade durata ºi frecvenþa opririlor accidentale
➧ Scad costurile pe materiale ºi manoperã
limite
de
➧ Scad stocurile de piese de schimb
alarmare, high
➧ Creºte calitatea produselor fabricate
ºi low. Douã
➧ Cresc cunoºtinþele despre utilaj
relee hardware
➧ Scad factorii de poluare a mediului ºi
a s i g u r ã
consumul de energie.
comutarea. Se
Marin ANICA digitline@xnet.ro poate utiliza la
solide ºi lichide,
Vasile ENACHE
are aceleaºi
avantaje
ºi
dezavantaje ca
un transmiter
9. Detectoare de nivel cu imersor
de nivel. Este
Un imersor din inox sau ceramicã
cel mai indicat
este suspendat pe un fir de inox de
pentru aplicaþii,
un arc. Elementul este întodeauna
unde contactul cu fluidul de proces poate influenþa în mod negativ
mai greu decât volumul echivalent al
funcþia de detecþie.
lichidului în care este scufundat. În
aer, arcul este întins la o lungime
Ion ANDRONACHE
cunoscutã, controlatã de un stop
mecanic .În lichid , datoritã forþei
arhimedice, arcul se comprimã. O tijã
metalicã se va deplasa în sus ºi în
jos, funcþie de comprimarea arcului,
ºi va acþiona un switch. Este un
detector de nivel foarte bun, dar, din
pãcate, puþin utilizat. Are multe
avantaje:
➧
se poate monta pe capacul
rezervorului, firul putând fi oricât
de lung
➧
pe acelaºi fir se pot fixa pânã la 3
imersoare la 3 înãlþimi diferite,
putem genera alarme pentru 3
nivele diferite
➧
lucreazã foarte bine în medii grele,
lichide, vâscoase etc.
➧
este foarte sigur ºi fiabil.

Mãsurãtori de nivel

Cãutãm
inginer de vânzãri
pentru zona Timiºoara.
Doritorii
pot trimite
un CV
pe adresa noastrã.
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