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Soluþii complete ºi moderne pentru staþiile de reglare-mãsurare (SRM)
Utilizarea cu precãdere a gazelor naturale, ca materie primã ºi drept combustibil în principalele
ramuri industriale, precum ºi pentru necesitãþi menajere, a determinat dezvoltarea acceleratã a
industriei gazelor naturale.

Figura 1

Astfel, devine evident faptul cã modernizarea reglãrii ºi mãsurãrii în cadrul SRM-urilor este,
poate, una dintre prioritãþile industriei gaziere din România, ea permiþând reducerea neînchiderilor
de bilanþ datorate mãsurãrii gazelor între intrãrile ºi ieºirile sistemului naþional de transport gaze,
asigurarea la beneficiari a unor servicii de calitate  gaz uscat, presiune constantã ºi preþ corect.
Starea de uzurã fizicã ºi moralã a actualelor staþii de reglare-mãsurare din România este
evidenþiatã de performanþele aparatelor aflate în componenþa sa.
Astfel, partea de reglare a unei staþii, cea mai importantã parte funcþionalã dintr-o staþie,
prezintã o plajã restrânsã de regulatoare cu acþionare directã ºi indirectã. Echipamentele sunt
îmbãtrânite moral (nivelul anilor 70 - 75), au fiabilitate scãzutã, întreþinere ºi exploatare dificilã. În
plus, necesitatea montãrii a douã (sau mai multe) regulatoare în serie, pentru realizarea reglãrii
indicã nivelul tehnologic neperformant al acestor instalaþii. Demn de observat este faptul cã majoritatea
regulatoarelor de presiune, folosite la ora actualã în instalaþiile de gaz metan, au grupa de închidere
GI 30%, în timp ce plaja valorilor standardizate este mult mai mare: 5, 10, 20, 30, 50, 100. Acelaºi
lucru este valabil pentru grupa de reglare unde întâlnim foarte frecvent GR5 ºi GR10, dar mai puþin
GR2.5 pentru creºterea preciziei reglãrii.
Un alt aspect negativ, pentru actualele instalaþii de reglare-mãsurare a gazului metan, îl constituie
faptul cã se folosesc regulatoare la care presiunea de impuls sau de comparaþie se preia direct din
corpul regulatorului, acest fapt influenþând direct grupa de reglare a regulatorului, pentru motivul cã
în acea zonã regimul de curgere al fluidului de lucru nu este un regim de curgere stabil ºi, implicit,
presiunea de impuls nu poate avea o valoare cât mai exactã ºi cât mai constantã.
În momentul de faþã, atât din considerente de protecþie a mediului, cât ºi din considerente
financiare (vezi preþul de cost al gazelor naturale din import), în mai toate þãrile Comunitãþii Europene
se acordã o importanþã deosebitã securitãþii instalaþiilor de reglare, mai precis s-a renunþat la
varianta în care, la o creºtere accidentalã a presiunii de gaz din instalaþie, aceastã suprapresiune
sã fie preluatã de o supapã de siguranþã ºi sã fie refulatã în atmosferã, ºi s-a înlocuit cu un element
de siguranþã principal - dispozitivul de blocare (SAV) - ºi cu un element de siguranþã secundar ventil de purjare (SBV).
Apare evidentã necesitatea îmbunãtãþirii performanþelor aparatelor. Îmbunãtãþirea performanþelor
se realizeazã atât prin micºorarea grupei de reglare ºi a grupei de închidere a regulatoarelor, cât ºi
de adãugare la funcþiile de reglare ºi de control, a aparatului, a funcþiei de siguranþã, prin încorporarea
în corpul regulatoarelor a dispozitivelor de blocare la sub ºi suprapresiune.
ªi mãsurarea gazelor în aceste staþii lasã mult loc de mai bine, dacã þinem cont cã încã sunt
SRM-uri ce utilizeazã mãsurarea cu diafragmã ºi înregistrator mecanic cu diagramã, iar în unele
SRM-uri deja modernizate se utilizeazã turbine de gaz pentru consumatori industriali cu regim
intermitent unde, datoritã inerþiei turbinei, se supracontorizeazã cu cca. 9%, conform studiilor
recente.
Toate aceste probleme sunt rezolvate - total sau parþial - de aparatele utilizate în cadrul instalaþiilor
SRM proiectate ºi livrate de cãtre SYSCOM 18.

Un prim proiect l-a constituit SRM Mozãceni  3000 Smc/h, livrat la SNP Petrom Sucursala Piteºti în anul 2002. Acest SRM a fost fabricat în colaborare cu firma Instromet
pe care o reprezentãm în România. SRM-ul, care are o arhitecturã standard - douã linii filtrare, reglare ºi mãsurare, dar ºi odorizare prin absorbþie - se remarcã prin calitatea
echipamentelor ºi a execuþiei, prin cuplarea subteranã ºi compactitatea instalaþiei. O menþiune specialã pentru utilizarea liniilor de reglare cu regulator ºi monitor, ansamblu care
reduce la minimum riscul întreruperii cu gaze naturale a consumatorilor din aval (Fig. 1).
Pentru a deveni mai competitivi ºi pentru a acoperi o plajã cât mai largã de echipamente din industria gazelor naturale, începând cu anul trecut am devenit reprezentanþii
Tartarini, membrã a grupului Emerson. Astfel, în prezent SYSCOM 18 poate oferi SRM-uri construite în România, echipate cu aparaturã de mare precizie de la Instromet ºi
Tartarini, la rapoarte performanþã/cost foarte competitive.
Acest lucru s-a concretizat în practicã anul trecut, când SYSCOM 18 a câºtigat o licitaþie pentru trei SRM-uri, la SNP Petrom, Sucursala Tg. Jiu. Douã SRM-uri sunt staþii
de sector ce lucreazã la PN16, iar cel mai mare are o capacitate de 10.000 Nm!/h la o presiune nominalã de 40 bar.
Parametrii de lucru ale celor trei SRM-uri sunt urmãtorii:
• Qnominal = 2500 Nmc/h

•

•

•

Pintrare = 6 ÷ 11 bar
• Pieºire = 1,8 ÷ 2 bar

•

Qnominal = 5000 Nmc/h
Pintrare = 6 ÷ 11 bar
Pieºire = 1,8 ÷ 2 bar

•
•
•

Qnominal = 10.000 Nmc/h
Pintrare = 12 ÷ 25 bar
Pieºire = 6 ÷ 11 bar.
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SRM-urile se compun din:
➪
➪
➪
➪
➪
➪

Instalaþia de filtrare a gazului
Instalaþia de reglare a presiunii
Asigurarea presiunii de ieºire (protecþie la sub ºi suprapresiune)
Supapa de siguranþã
Mãsurarea gazelor naturale
Odorizarea gazelor naturale.

Aceste pãrþi sunt identice la SRM-urile de 2500 ºi 5000 Nmc/h, urmând ca la staþia de
10.000 sã se adauge un separator orizontal de lichide ºi o încãlzire localã a regulatoarelor ºi
conductelor de impuls cu cabluri electrice Raychem.
Luna aceasta a avut loc recepþia pentru SRM-ul de 2500 Nmc, la care instalaþia mecanicã
este compusã din douã linii de filtrare-reglare, una activã ºi una în rezervã caldã. Fiecare linie
este dimensionatã sã suporte capacitatea maximã a debitului instalat. În caz de avarie a liniei
active, trecerea pe linia de rezervã se face automat, nefiind necesarã prezenþa operatorului.
Instalaþia se continuã cu o singurã linie de mãsurã prevãzutã cu un by-pass, urmatã de un
odorizator. Echipamentele pneumatice sunt furnizate de Tartarini - Italia, iar partea de mãsurare
a fost furnizatã de Intromet - Belgia. Instalaþiile sunt construite în cofret metalic, sprijinirea
instalaþiei fiind realizatã pe suporþi solidari cu cofretul. Accesul la instalaþia mecanicã se face
prin laturile lungi dotate cu câte douã uºi.
Toatã instalaþia are dimensiunile de 4000 x 1700 x 2200 ºi a fost executatã la SC Condmag SA,
Sucursala Braºov, cu asistenþã tehnicã din partea SYSCOM 18 (Fig. 2).

Figura 2

Filtrarea gazului în staþia de reglare-mãsurare SYSCOM este asiguratã de câte un element
filtrant pe fiecare linie. Filtrele de tipul FAG-A-AP/2 Tartarini sunt echipate cu manometre diferenþiale
tip Gugliemi pentru semnalizarea la îmbâcsire.
Caracteristicile funcþionale ale filtrelor sunt prezentate în tabelul urmãtor:
Staþia se compune din douã braþe de
filtrare-reglare, echipate identic (Fig. 3), fiecare
având o capacitate maximã de reglare de
100% (una de lucru ºi una în rezervã caldã).
Fiecare linie este echipatã cu un regulator de
presiune cu acþionare indirectã, cu un
dispozitiv de blocare montat pe acesta, iar pe colectorul staþiei se aflã montatã supapa de
siguranþã, care va servi atât linia principalã, cât ºi pe cea de rezervã.
Fiabilitatea ºi precizia regulatoarelor de presiune axiale, furnizate de Tartarini - Italia, au
ieºit în evidenþã în urma testelor de presiune efectuate la executantul instalaþiei mecanice,
Condmag SA, în prezenþa reprezentanþilor SNP Petrom. Instalaþia a fost supusã unor ºocuri de
presiune urmate de variaþii ale presiunii de intrare (de la 5 la 11 bar), regulatoarele comportându-se
excelent, presiunea de ieºire oscilând pentru scurt timp între valorile de 1,95 ºi 2 bar, dupã care a
rãmas constant la valoarea de 2 bar. Important de precizat este faptul cã toate aceste teste au fost
efectuate la un debit minim de 17 mc/h, valoare ce se situeazã sub 10% din Qmax, domeniu în care,
teoretic, curba de funcþionare a regulatorului nu mai garanteazã clasa de precizie ±1% sau ±2,5%.
Regulatoarele utilizate sunt axiale ºi prezintã urmãtoarele caracteristici (Fig. 4):
Pentru prevenirea creºterii
presiunii în aval peste nivelul
maxim al treptei de reglare a
presiunii, este montatã pe
colector o supapã de siguranþã
V/20-2 DN25 ce va permite
evacuarea gazelor la depãºirea
presiunii de 2,3 bar. Conducta de
evacuare a supapei de siguranþã
este scoasã în exterior pânã la
înãlþimea de 0,5 m deasupra
acoperiºului.
Mãsurarea gazelor se face cu
o singurã linie un contor cu
pistoane rotative, dupã treapta de
reglare. În comparaþie cu celelalte
contoare existente pe piaþa
româneascã, contoarele cu
pistoane rotative Instromet nu
necesitã montarea conductelor
rectilinii înainte ºi dupã contor
pentru uniformizarea fluxului de
debit, producãtorul permiþând montarea vanelor direct pe corpul contorului (Fig. 5). În plus,
pentru contoarele G400, G650 ºi G1000 se utilizeazã conceptul DUO cu douã perechi de
pistoane cuplate, astfel încât sã permitã eliminarea pulsaþiilor, iar contoarele au un domeniu
de mãsurare cu raportul, Q min/Qmax ajungând pânã la 1:150 ºi chiar 1:400, ceea ce eliminã
necesitatea utilizãrii unei linii suplimentare pentru consum redus. De altfel, în cadrul testelor
efectuate la recepþia tehnicã împreunã cu reprezentanþii SNP PETROM, contorul a înregistrat ºi
la un debit de 2 m3/h.
Corectorul de volum EVC 444 este "GSM ready", în sensul cã este gata programat pentru a
comunica parametrii cãtre dispecer, prin intermediul 444 Modem unit, ce se monteazã în zonã sigurã.
Concluzionând, putem spune cã soluþiile moderne oferite de SYSCOM 18 vin în întâmpinarea
noului curent de opinie privind necesitatea înlocuirii ºi/sau modernizãrii actualelor SRM-uri în
vederea obþinerii unui control eficient asupra parametrilor tehnici de livrare, pentru buna
desfãºurare a proceselor tehnologice de la consumatori.
Pentru viitor, construirea, instalarea ºi/sau achiziþionarea de SRM de nivel european, dotate
cu aparaturã aflate la un înalt nivel tehnic, împreunã cu calcularea judicioasã a regimurilor
tehnologice reprezintã garanþia pentru asigurarea unei exploatãri normale a sistemului naþional
de transport ºi distribuþie a gazelor naturale.
Utilizarea în continuare a echipamentelor îmbãtrânite moral ºi depãºite tehnic ar duce la
mãrirea costurilor de întreþinere a staþiilor de reglare-mãsurare ºi chiar la necesitatea angajãrii
de personal de întreþinere permanent pentru asigurarea ºi respectarea parametrilor tehnici de
livrare ºi de contract. Cunoscând cã în momentul de faþã în România sunt aproximativ 650
SRM-uri, iar pentru marea majoritate este necesarã supraveghere permanentã, de cãtre personal
ce trebuie calificat ºi plãtit, este evident faptul cã prin utilizarea de instalaþii moderne se
obþine reducerea numãrului de personal ºi a salariilor aferente. De aici ºi necesitatea
automatizãrii staþiilor pentru asigurarea funcþionãrii acestora fãrã supraveghere permanentã.

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Remus BENÞAN

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

Nr. 106 - Iunie 2004

Pagina 3

Syscom - info
Caracteristicile transmiterului sunt:

Ieºiri: 1 x 4-20 mA cu rezoluþie de 12 biþi (0,004 mA);
1 x RS 485
➪ Temperatura afiºatã: - de la 20 la +200C
pH afiºat: de la 0 la 14
➪ Temperatura de lucru a mediului în care se aflã: de la 20 la
+ 60C
➪ Alimentare: din buclã de la 16 la 30 VDC.
➪

Electronicã de putere pentru comanda motoarelor.

SOFT-STARTERE

Ieºirii analogice i se poate asocia un interval de pH sau
unul de temperaturã, cu valori de minim ºi maxim.
Din punct de vedere electronic, aparatul este dotat cu
un microprocesor ºi cu o memorie nevolatilã în care sunt reþinute
toate setãrile efectuate de operator, referitoare la tipul de senzor,
tipul de element de compensare utilizat, soluþiile tampon utilizate
la calibrare etc.
Aparatul permite afiºarea atât a pH-ului, cât ºi a temperaturii.
Elementul de compensare a temperaturii poate fi intern, încorporat
în senzor, sau extern ºi puteþi alege între urmãtoarele tipuri: Pt100,
Pt1000 sau NTC 300. NTC 300 este încorporat în senzorii
diferenþiali. Compensarea cu temperatura se poate face fie automat,
fie manual, când valoarea de temperaturã este introdusã de utilizator.
Se pot seta ºi factori de corecþie pentru apa purã (pentru morfolinã
sau amoniu), pentru domeniul 0-50C.
Aparatul poate utiliza senzori de pH combinaþi convenþionali
ºi senzori diferenþiali.
Distanþa maximã dintre senzor ºi aparat variazã în funcþie
de tipul de senzor utilizat:
monofazat/trifazat
puteri pânã la 45 Kw
➧ scade uzura motoarelor ºi a echipamentelor
➧ reduce schema de conectare electricã (fãrã scheme de conversie stea/triunghi)
➧ Duratã de viaþã practic nelimitatã
➧ Creºte siguranþa în funcþionare
➧ Creºte siguranþa din punct de vedere al protecþiei muncii

➪

➧
➧

➧

OPRIRE SIGURÃ ÎN CAZ DE URGENÞÃ!

➪

914 m, în cazul utilizãrii unui senzor diferenþial de tipul PHD
30 m, în cazul unui senzor combinat convenþional, fabricat de firma GLI.

Operarea aparatului se poate face prin mai multe meniuri de funcþii,
deplasarea între meniuri ºi în meniurile de funcþii fãcându-se cu ajutorul
tastaturii. Accesul la setãri este restricþionat prin parolã.
Aparatul are ºi funcþii de diagnostic ºi simulare.
În numãrul urmãtor vom vorbi despre senzori.

Sorin VUCEA

Vasile ENACHE

APLICA
TIE
APLICATIE

Transmiterul de pH/ORP
din seria PROP3 (I)

Transmiterul
de pH sau
potenþial
redox, de la
firma HACH,
fabricat de firma
subsidiarã GLI
Internaþional,
este ceea ce
în
temeni
stradali s-ar
numi "mic ºi
deºtept".
În exterior,
aparatul este
dotat cu un
afiºaj
LCD
matricial cu 2
rânduri fiecare,
cu 16 caractere
ºi are o tastaturã
de tip industrial
cu 7 taste.
Carcasa este din policarbonat ºi are gradul de protecþie IP65. În funcþie de modelul din
serie, "A" sau "B", aparatul se poate monta pe panou, pe conductã sau în capul senzorului.
Pentru fiecare model, firma producãtoare furnizeazã sistemul de montare corespunzãtor.
În cazul modelului PROP3A, accesul în interior al cablurilor senzorului ºi al cablurilor de
alimentare se face prin intermediul canalelor de cabluri, care pot fi dotate, la cererea clientului,
cu presetupe.
Accesul la partea interioarã pentru modelul PROP3A se face prin desfacerea celor patru
ºuruburi de fixare a capacului. Aparatul are în interior douã reglete: una destinatã conectãrii
firelor senzorului, cealaltã pentru alimentare/ieºire analogicã ºi ieºire digitalã RS485.

Simulator
pentru locomotiva electricã LE-60A

A fost finalizatã modernizarea Simulatorului pentru
locomotiva electricã LE-60A, beneficiar fiind Centrul de
instruire Dej al Societãþii Naþionale de Transporturi
Feroviare Marfã. Proiectul a vizat înlocuirea sistemului de calcul
analogic, a sistemului de supervizare ºi contorizare a erorilor ºi a
sistemului de afiºare a imaginii utilizate pentru instruire. Soluþia
aleasã constã dintr-o reþea localã de calculatoare PC (Fig. 1), cu
funcþii dedicate, care preiau toate informaþiile de proces prin
intermediul unor plãci de achiziþie pentru mãrimi digitale ºi
analogice. Pe baza acestor mãrimi, care sunt asociate comenzilor
pe care mecanicul le executã în procesul de conducere a
locomotivei, se calculeazã soluþiile ecuaþiilor de miºcare, rezultând
permanent acceleraþia ºi viteza de deplasare. Pe baza acestor
variabile se construieºte în timp real imaginea 3D a cãii de rulare,
utilizând biblioteca de funcþii OpenGL.

aplicaþie

Figura 1
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Pentru proiecþia
imaginii 3D s-a utilizat
un monitor de 42 cu
plasmã, montat în
poziþia
ferestrei
cabinei locomotivei
(Fig. 2 ºi 3).
Imaginea construitã
respectã relieful ºi
configuraþia
de
semnale ale unei
secþii de cale feratã
reale, fiind implementat,
de asemenea, ºi un
fundal sonor corelat cu
deplasarea locomotivei,
ca
ºi
comanda
adecvatã a sistemului
hidraulic de acþionare
a cabinei de instruire.
A fost prevãzut ºi un
pupitru instructor,
care
asigurã
vizualizarea in timp
real
de
cãtre
conducãtorul instruirii
a
stãrii
tuturor
comenzilor ºi a
indicaþiilor aparatelor
de mãsurã amplasate
în
postul
de
conducere
a
locomotivei, precum
ºi
a
miºcãrii
proiectate pe o hartã
a secþiei de cale
feratã ( Fig. 4 ºi 5 ).
Instructorul
are
posibilitatea
modificãrii în timp real
a stãrii semafoarelor
prevãzute
ºi
a
condiþiilor
meteo
(ploaie, ceaþã) în care
se
desfãºoarã
exerciþiul.
Toate comenzile
aplicate de cãtre
mecanic sunt arhivate
în mod automat, fiind
posibilã realizarea unei
analize exhaustive
ulterioare.
Avantajele
s i s t e m u l u i
modernizat:
➮P o s i b i l i t a t e a
generãrii în timp real
a
unor
situaþii
specifice pe timpul
conducerii unui tren
(modificarea
dinamicã
a
indicatoarelor de pe
calea de rulare ºi a
condiþiilor meteo)
➮
Posibilitatea
arhivãrii ºi a realizãrii
unei
analize
exhaustive ulterioare
➮ Calitate deosebitã
a imaginii 3D
➮ Fiabilitate ridicatã.
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Traductoare de curent
ºi tensiune
pentru automatizarea
proceselor industriale
(II)

Figura 2

Prima parte a acestui material, apãrutã în numãrul anterior, a
fost o prezentare a traductoarelor de curent tip AK/AKR ºi AP/APR.
Deoarece aceste produse pot oferi o soluþie simplã pentru
diverse probleme apãrute în cazuri de modernizare a
proceselor industriale, continuãm în acest numãr cu informaþii
specifice ºi cu aplicaþii.
Îmbunãtãþirea performanþelor în instalaþiile existente

Figura 3

În aplicaþii industriale se folosesc mai multe metode pentru a
asigura funcþionarea oricãrui proces industrial - un ansamblu de
sisteme electrice, hidraulice ºi mecanice. Combinarea poate fi între
instalaþii vechi ºi moderne, iar pentru avea o bunã funcþionare
este necesarã o bunã interfaþã între diverse subsisteme.
Modificãrile necesare solicitã adesea oprirea producþiei ºi de
aceea costurile cresc. Înlocuirea senzorilor tradiþionali (presiune,
cuplu...) cu dispozitive pentru mãsurarea curentului este mult mai
uzualã în aplicaþii industriale pentru a asigura protecþia, reglarea
ºi monitorizarea proceselor.
În plus, mãsurarea curentului asigurã achiziþia de date precise,
rapid, economic ºi uºor.
Pentru modernizarea sistemelor fãrã reproiectare, recablare,
recondiþionare, LEM propune noua sa gamã de traductoare de
curent, ce se integreazã în proces fãrã vreo modificare.
Instalarea traductorului se face în jurul cablului fãrã
deconectarea sau tãierea acestuia.
Aceste traductoare de curent, produse de LEM, permit
mãsurarea curenþilor continuu sau alternativ, ieºirea fiind un
semnal standard: 0-5V, 0-10V sau 4-20mA.
Pentru curent alternativ traductorul poate fi ales sã calculeze
valoarea medie sau valoarea RMS.
În
cazul
valorii RMS nu
mai este necesar
sã se adauge
un convertor
c.a./c.c. pentru
mãsura
ºi
a n a l i z a
semnalului.

Figura 4

Figura 5

Trebuie
remarcatã ºi
i z o l a r e a
asiguratã între
circuitul de forþã
ºi cel electronic.
Traductoarele
sunt adaptate
pentru montare pe panou sau pe ºinã DIN.
Adrian BORLAN

George BARBÃLATÃ
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TETRA monitorul personal în care puteþi avea încredere

Monitor personal
pentru oxigen,
gaze toxice
ºi inflamabile

Proiectat
utilizând ultima
tehnologie, TETRA
este uºor de
utilizat,
sigur,
robust ºi complet
protejat împotriva
intemperiilor.
Operarea cu
un singur buton ºi
modulul senzor
i n t e l i g e n t
garanteazã
simplitatea
ºi
flexibilitatea de
utilizare.
Construcþia
internã împotriva
ºocurilor
ºi
autoverificarea
software asigurã
detectarea sigurã
a gazului în cele
mai grele medii.

Siguranþã
➧ Operare cu un singur buton - produsul cel mai uºor de folosit de utilizator
➧ Acumulatorii Li-ion, care se reîncarcã, rezistã 12 ore de operare continuã
➧ Datele ºi diagnosticarea se pot citi uºor pe afiºajul iluminat din spate
➧ Indicaþiile stãrilor de operare pot fi vizualizate uºor
➧ 30 de zile numãrare inversã pentru avertizarea în ceea ce priveºte expirarea datelor
de calibrare.

Specificatii

Flexibilitate
➧ Are senzori modulari inteligenþi interschimbabili
➧ Disponibil cu pompã electricã internã de prelevare
➧ Disponibil cu acumulatori versiune reîncãrcabilã sau baterii alcaline.
Robusteþe
➧ Construcþie completã din plastic cu ansamblul intern flexibil pentru a rezista la ºocuri
ºi la vibraþii
➧ Protecþie exterioarã de cauciuc suplimentarã
➧ Rezistent la apã ºi praf IP65.
Facilitãþi
➧ Alarmã sonorã 90dBA (la 30 de cm)
➧ Alarmã vizualã dublã roºu/albastru
➧ Alarmã internã cu vibraþie
➧ Douã nivele de alarmã instantanee
➧ Valoarea medie pe 8 ore ºi pe 15 minute.

Avantaje:
➧ Mãsoarã simultan pânã la 4
gaze
➧ Senzorul digital inteligent este
uºor interschimbabil
➧ Alarmã vizualã unicã dual color
roºu/albastru
➧ Alarmã prin vibraþie standard
➧ Dimensiuni reduse ºi robust,
IP65
➧ Detectare valori de vârf
➧ Calculare medie
➧ Data logger
➧ Interfaþa IR cu PC-ul.

Mihail ANDREI
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PC
Signal processor
TTL

Output III

Output II

Start bridge

Output I

RS232

GND

Numeroase sunt aplicaþiile în procesele automatizate în care sunt necesare
urmãrirea ºi controlul vitezei de rotaþie. Firma germanã PEPPERL+FUCHS vine în
sprijinul tehnicienilor care doresc sã rezolve astfel de aplicaþii cu o gamã de produse
destinatã exclusiv monitorizãrii turaþiei. Funcþionarea acestora are la bazã principiul
impulsului digital, viteza de rotaþie fiind rezultatul mãsurãrii timpului scurs între
douã impulsuri consecutive. Soluþia tehnicã prin care se realizeazã aceasta este
compusã din douã elemente distincte:
Sursa de impulsuri se materializeazã prin senzori de proximitate de tip inductiv,
capacitiv sau fotoelectric. Frecvent se utilizeazã senzorul inductiv care sesizeazã
un element excentric al unui arbore (panã, cap de ºurub, bolþ etc.), respectiv
elemente realizate special (roþi dinþate, roþi canelate, pastile metalice aplicate).
Aceastã soluþie
este convenabilã ºi din
punct de vedere al
costurilor de achiziþie. În
alegerea senzorului
potrivit
aplicaþiei
dumneavoastrã trebuie
avute
în
vedere
condiþionãri legate de
raportul dintre domeniul
distanþei de sesizare ºi
dimensiunile obiectului
metalic ce trebuie
sesizat, precum ºi
aspecte legate de erori
de prelucrare a elementului metalic, care în regim dinamic pot conduce la
bãtãi axiale ºi radiale care sã determine un contact mecanic cu senzorul ºi
distrugerea acestuia. Uneori, configuraþia sistemului monitorizat necesitã
soluþii care se pot compune din senzor fotoelectric retroreflexiv ºi reflector
de tip bandã cu adeziv. Important la alegerea senzorului, indiferent de tipul
acestuia, este aspectul legat de frecvenþa maximã de comutare care trebuie
sã fie mai mare decât frecvenþa de apariþie a elementului sesizat. Firma
PEPPERL+FUCHS oferã o serie variatã de senzori de proximitate, cu fiabilitate
ridicatã, atât pe douã fire, de tip NAMUR, cât ºi pe 3 fire, într-o diversitate
constructivã din care poate fi ales modelul care sã convinã condiþiilor impuse
de aplicaþia dumneavoastrã.

RXD
TXD

Monitorizarea turaþiei

programabil prin setarea limitelor min/max. În plus, acesta permite setarea a trei
praguri de turaþie, douã cu ieºire pe releu ºi una pe tranzistor, precum ºi o ieºire
serialã pentru comunicarea ºi programarea prin PC (COD KFD2-UFC-1.D).

KFD2-UFC-1.D

Output IV 0/4 mA ... 20mA

Pagina 6

Collective
error
message
Power
Rail

Ambele soluþii permit vizualizarea valorii turaþiei ºi programarea directã
prin intermediul interfeþei cu display, care în unele cazuri este opþionalã.
De asemenea, monitoarele de turaþie permit setarea unei temporizãri
pentru evitarea turaþiei la pornire, care poate induce eronat atingerea unui
prag minim de turaþie setat. Frecvenþa de intrare este cuprinsã între 0.001 Hz ºi
12 kHz. Aceste produse pot fi regãsite ºi în variante destinate operãrii în
mediul Ex.
Pentru aplicaþii unde este necesarã urmãrirea unui singur prag de
turaþie, PEPPERL+FUCHS oferã o soluþie simplã ºi eficientã, materializatã
într-un senzor inductiv de rotaþie. Acesta are încorporatã partea de
procesare a semnalului în carcasã, setarea valorii turaþiei la care sã fie
efectuatã ieºirea realizându-se prin potenþiometru. Existã trei variante
funcþionale distincte corespunzãtoare a trei domenii de turaþie, opþiunea
pentru unul dintre acestea fiind determinatã strict de pragul de turaþie
urmãrit: 6 60 rot/min, 6 600 rot/min ºi 6 6000 rot/min.
fact(Speed)
fnom

t

f act<f nom
f act>f nom

Din punct de vedere al frecvenþei, cei mai solicitaþi senzori inductivi sunt cei în
carcasã cilindricã M8, cu o distanþã maximã de sesizare de 1,5 sau 2mm ºi o
frecvenþã maximã de comutare de 3000 sau 5000Hz. Acest model permite o
optimizare între dimensionarea obiectului sesizat, spaþiul de montare ºi
caracteristicile funcþionale. În anumite condiþii pot fi utilizaþi ºi senzorii inductivi de
tip furcã, respectiv cei în carcasã rectangularã.
Procesorul de impulsuri se materializeazã în module de interfaþã cu montare
pe ºinã DIN, care primesc semnalele de la sursa de impulsuri ºi le prelucreazã,
condiþionând rezultatul în funcþie de valoarea urmãritã. Din acest punct de vedere,
se disting douã modele funcþionale:
1. Monitor de turaþie cu setarea a douã
praguri de turaþie la atingerea cãrora
Removable terminal
green
este realizatã câte o ieºire pe releu.
LEED
green:
Existã variante cu tensiune de
Power supply
alimentare la 24VDC (cod KFD2Control panel
DWB-1.D), 115VAC (cod KFA5- LED yellow/red
Input pulses/
DWB-1.D) sau 230VAC (cod KFA6Fault signal
Keypad
LED yellow:
DWB-1.D). De asemenea, dacã se
Output I
doreºte, se poate achiziþiona un
LED yellow:
Output II
monitor cu tensiune de alimentare
universalã 48..253VAC/20 90VDC
(cod KFU8-DWB-1.D).
Removable
terminals
2. Monitor de turaþie multifuncþional cu
green
ieºire analogicã 0/4 20mA, ieºire
proporþionalã unui domeniu de turaþie

Output

t

În acelaºi domeniu de aplicaþii, PEPPERL+FUCHS oferã ºi module cu
funcþii speciale:
➩ monitorizare sens rotaþie
➩ monitorizare miºcare/oprire
➩ sincronizare a douã turaþii.

PEPPERL+FUCHS vine în întâmpinarea rezolvãrii multitudinii de aplicaþii,
creeazã permanent soluþii, oferind siguranþã ºi satisfacþie. În calitate de
reprezentanþi pentru România ai firmei PEPPERL+FUCHS, vã aºteptãm
solicitãrile pentru configurarea sistemului ce poate rezolva aplicaþia
dumneavoastrã.
FII ISTEÞ, FII PEPPERL+FUCHS!
Gabriel SALVAROVSCHI

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

Nr. 106 - Iunie 2004

Pagina 7

Syscom - info

Indicator LCD montat
în cutia de borne
a termorezistenþei/termocuplului

Aspiratoare
în construcþie antiexplozivã

Programul de fabricaþie al firmei CORTEM  Italia a fost extins cu fabricarea
Firma INOR, pe care societatea noastrã o reprezintã pe piaþa aspiratoarelor în construcþie antiexplozivã, produse solicitate tot mai des de industrie.
româneascã în calitate de unic distribuitor, a lansat luna trecutã
A. Tipo-variante ºi aplicaþii:
indicatorul LCD-H20, proiectat pentru a fi montat în cutia de borne
1. Aspiratoare centrifugale
cu fereastrã a senzorului de temperaturã.
2. Aspiratoare elicoidale.
1. Aspiratoarele centrifugale:
Aceste aspiratoare sunt costruite
în douã variante:
a) Aspiratoare centrifugale, tip CB
b) Aspiratoare centrifugale
silenþioase, tip CS.
a)Aspiratoare centrifugale, tip CB.
Aspiratoarele centrifugale tip CB
se pot utiliza în medii potenþial
explozive pentru zonã 1 sau 2, la nivel
de EEX d IIB T3-T5-T6, cu o protecþie
climaticã IP 55.
Ele pot fi folosite ca aspiratoare sau
ventilatoare pentru conducte lungi, pentru
eliminarea aerului sau a fumului, cu
temperaturi de pânã la 70 C. Corpul este
construit din oþel acoperit cu vopsea
anticorozivã.
Aspiratoarele tip CB au capacitãþi de
1.000 m!/h sau 1.450 m!/h.
b) Aspiratoare centrifugale silenþioase, tip CS.
Aspiratoarele centrifugale tip CS se pot utiliza în medii potenþial explozive pentru zonã 1
Indicatorul se alimenteazã direct din bucla 4-20mA, fãrã sã sau 2, la nivel de EEX d IIB T3-T5-T6, cu o protecþie climaticã IP 55.
aibã nevoie de alimentare separatã ºi este echipat cu un afiºaj
Ele pot fi folosite ca aspiratoare pentru incinte mari, pentru eliminarea aerului sau a fumului fãrã praf.
LCD, cu 4 cifre ºi contrast ridicat. Scala este programabilã uºor,
Aceste aspiratoare sunt silenþioase, având un nivel de zgomot mai mic cu cca. 15% decât tipul CB.
fãrã semnal de referinþã, cu ajutorul a 3 butoane, pentru orice
Aspiratoarele tip CS au capacitãþi de 500 m!/h, 720 m!/h, 1.500 m!/h, 1.900 m!/h, 2.900 m!/h,
domeniu între 1999 ºi 9999. Opþional, indicatorul poate fi livrat 4.100 m!/h, 5.600 m!/h ºi 9.100 m!/h.
gata montat într-o cutie de borne corespunzãtoare.
2. Aspiratoarele elicoidale
Aspiratoarele elicoidale tip
Window
EB se pot utiliza în medii
(polycarbonate)
potenþial explozive pentru zonã 1
sau 2, la nivel de EEX d IIB T3 /
LCD-H20
T6, cu o protecþie climaticã IP 55.
Ele se pot monta pe perete
sau în panou, aspirând aer sau
ø43
fum direct afarã.
Mounting kit
KDST1
Aspiratoarele tip EB au capacitãþi
de 900 m!/h, 1.500 m!/h, 2.250 m!/h,
2.900 m!/h ºi 4.500 m!/h.
Pentru informaþii suplimentare vã
rugãm sã ne contactaþi.

114

ø56
.5

41.5

Nelu STAN
Mulþumim
tuturor celor
care ne-au vizitat
la Expoziþia
"EXPO APA 2004"
de la
Palatul Parlamentului

26

17

M20X1.5

14
M24X1.5

Alte caracteristici tehnice:
➧
curent de intrare: 4-20mA
➧
domeniu de lucru: 3,8 22 mA
➧
cãdere de tensiune: 2,5V cc
➧
afiºaj: 4 cifre, inclusiv semnul -, 12 mm înãlþime
➧
numãr de zecimale: selectabil: 0 3
➧
set de etichete cu unitãþi inginereºti inclus
➧
precizie tipicã: 0,1% din domeniu +1 digit
➧
transparent pentru semnalul HART
➧
temperatura de funcþionare: -20 +70C
➧
dimensiuni de gabarit: ∅59 mm, h=17 mm
➧
opþiune: indicator montat în cutie de conexiuni IP65 cu
fereastrã, tip DANAWdia.
Sorin GHEONEA
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Servomotoare electrice

Firma LIMITORQUE produce a gamã completã de servomotoare electrice pentru
acþionarea oricãrui tip de vanã. Designul unic ºi construcþia foarte solidã fac ca aceste
servomotoare sã fie fiabile ºi sigure în funcþionare.
Modelul cu afiºaj (în 32 de caractere) ºi control local oferã poziþia permanentã a vanei.
Cu ajutorul celor douã comutatoare locale se poate intra în meniuri: setare, calibrare,
diagnosticare, modificãri limitatori, comandã localã/distanþã, toate acestea realizându-se fãrã
intervenþie în interiorul servomotorului (fãrã a deschide capacul de la terminale).
Caracteristicile cele mai importante ale servomotoarelor LIMITORQUE sunt:
cuplu de acþionare de la 75 Nm la 80000 Nm
➧ la alimentare, protecþie ºi auto-corecþie a fazelor
➧ iniþiere automatã a unor comenzi închis/deschis în caz de blocare a vanei
➧ protecþie termicã
➧ închidere/deschidere de urgenþã, în cazul în care nu existã semnal de comandã
➧ comandã în semnal analogic sau digital (Fieldbus, Modbus, Profibus, pentru maxim
250 buc. conectate în reþea)
➧ contacte suplimentare pentru poziþie ºi alarme
➧ transmiter de poziþie ºi de cuplu
➧ solid state motor pentru condiþii severe ale mediului ambiant (pânã la - 50 grd.C)
➧ sursã auxiliarã de putere pentru cazurile în care sursa de alimentare cade, sursa care poate
controla servomotorul maxim 24 ore.
➧ meniu de diagnosticare care conþine date despre fazele de rotaþie, temperaturã, identificare
software, cupluri de acþionare, numãrul de rotiri închis/deschis, setarea contactorilor etc.
➧ timp de operare închis/deschis reglabil.
➧

Gabriel COJOCARU

Seria I-7000 de module pentru achiziþia de date
Modulele din Seria I-7000
comunicã în reþea RS-485 ºi
acoperã o gamã largã de
aplicaþii pentru achiziþia de date.
O primã grupare a acestor
module se poate face astfel:
➧ intrãri/ieºiri analogice
➧ intrãri/ieºiri numerice, relee,
numãrãtoare
➧ convertoare seriale cu
izolare.
Aceste module se pot
conecta în reþea ºi cu alte
tipuri de echipamente ce
pot comunica pe magistrala
RS-485.

RS-485 type PLC
Data bit: 11 bits
9600 bps, baud rate
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Premiile SYSCOM 18 au fost acordate celor mai bune
lucrãri publicate în anul 2003 în REVISTA DE CHIMIE ºi în
revista MATERIALE PLASTICE.
Manifestarea, aflatã la a VI-a ediþie, s-a desfãºurat pe data de
2 iunie 2004, în sala Enescu a Hotelului Ibis din Bucureºti ºi a
fost urmatã de un simpozion internaþional cu tema:
STRATEGII DE EVOLUÞIE A CHIMIEI ROMÂNEªTI
Premiile au fost obþinute de colectivele de autori de la Universitatea
Petrol ºi Gaze Ploieºti ºi, respectiv, SC KÖBER SA TurtureºtiPiatra Neamþ.

În cadrul Hotelului Ibis din Bucureºti, pe data de 3 iunie a avut loc
seminarul intitulat "Principii ºi metode de mãsurare a punctului de
rouã al apei ºi al hidrocarburilor din gazele naturale".
Manifestarea a fost organizatã de firma SYSCOM 18, în special pentru
specialiºtii din industria prelucrãrii ºi transportul gazelor naturale
(PETROM, ROMGAZ, TRANSGAZ ºi DISTRIGAZ).
Prelegerea a fost þinutã de directorul de producþie al firmei engleze
MICHELL INSTRUMENTS, firmã care produce aparaturã ºi sisteme
de mãsurã pentru industria petrolierã de peste 40 de ani, având vânzãri
ºi reprezentanþe, cum este SYSCOM 18, în toatã lumea.

RS-485 type device
Data bit: 12 bits
38400 bps, baud rate
RS-232

RS-485

1-7000 modules
Data bit: 10 bits
baud rate can be: 1200, 2400,
4800, 9600, 19200, 38400,
57600, 115200 bps
Wireless modem
Data bit: 10 bits
19200bps, baud rate

I-7520

Multiple Baud Rate
Multiple Data Format
I-7520

RS-232 Device
Data bit: 11 bits
9600 bps, baud rate

Conectarea la un calculator tip PC se face printr-un convertor RS-232/RS-485.

George BARBÃLATÃ
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