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Gestiunea stocurilor ºi a livrãrilor din depozitele de produse petroliere
CLUJ NAPOCA

DROBETA TURNU SEVERIN

HALMEU
GALATI

În ultimele douã decenii, ca o consecinþã a creºterii preciziei de prelucrare ºi a fiabilitãþii componentelor traductoarelor cu piese în miºcare, precum ºi a
apariþiei traductoarelor bazate pe noi principii sau efecte fizice - toate beneficiind de avantajele pe care le conferã utilizarea microprocesoarelor - incertitudinea
sistemelor de mãsurare a debitelor ºi a cantitãþilor de fluide a scãzut la cca 0,3%. Cu toate acestea, gestiunea depozitelor de produse petroliere lichide,
lichefiate sau gazoase în/prin care se depoziteazã/vehiculeazã cantitãþi mari de produse, rãmâne încã o problemã care trebuie tratatã cu multã atenþie.
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Dacã la prima vedere erorile relative maxime tolerate de 0,3% sau 0,5%
admise de normele internaþionale (OIML R117 Ansambluri de mãsurare a
lichidelor, altele decât apa) ºi acceptate de vânzãtori, de transportatori ºi de
cumpãrãtori par rezonabile, la tranzacþii de mii ºi milioane de tone cantitãþile
nemãsurate pot reprezenta sume foarte mari.
Menþinerea egalitãþii aritmetice simple:
Stoc = cantitate intratã  cantitate ieºitã
în limite rezonabile este posibilã numai prin realizarea unui sistem de mãsurare
coerent ºi raþional, rezultat al unei investiþii la care nu trebuie sã se facã nici
un rabat de la alegerea celor mai adecvate mijloace de mãsurare, evident în
limitele unui buget ºi al unui raport performanþã/cost pe care beneficiarul le
poate susþine. Pentru mãsurarea cu precizie a cantitãþilor intrate sau ieºite
din depozite, SYSCOM 18 furnizeazã contoare cu deplasare pozitivã al cãror
principiu de funcþionare ºi de mãsurare este simplu: fluidul de mãsurat este
pompat în filtrul-degazor, care are rolul de a reþine impuritãþile ºi de a elimina
gazele din lichid, dupã care intrã sub presiune în contor ºi pune în miºcare
sistemul format din trei rotoare care 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, în timp ce un al treilea rotor se roteºte în aºa
fel încât asigurã un flux continuu de lichid între intrare ºi ieºire.
Schema explodatã a ansamblului rotoric ºi a sistemului de angrenare
1 - Carcasa
2 - Trei cavitãþi cilindrice
3 - Rotor de blocare

O datã cu pregãtirile pentru admiterea în Uniunea Europeanã ºi în domeniul
metrologiei s-au fãcut primii paºi în adoptarea ºi/sau armonizarea legislaþiei româneºti
cu cea a CEE, în legãturã cu subiectul acestui articol fiind suficient sã amintim doar pe
urmãtoarele: Hotãrârea Guvernului României nr. 1055 din 18 octombrie 2001 privind
condiþiile introducerii pe piaþã a mijloacelor de mãsurare, prin care sunt recunoscute
aprobãrile de model, verificãrile iniþiale ºi marcajele CEE pentru mijloacele de mãsurare
fabricate într-un stat membru al Uniunii Europene ºi Aprobarea Normelor de Metrologie Legalã:
NML CEE-77/313 privind sistemele de mãsurare pentru lichide, altele decât apa
NML CEE-71/319 privind contoarele volumetrice pentru lichide, altele decât apa
➧ NML CEE 71/348 privind echipamentele auxiliare pentru contoare volumetrice pentru lichide,
altele decât apa.
➧
➧

Sistemele de mãsurare, realizate de SYSCOM 18, utilizând contoarele ºi accesoriile
fabricate de firma Liquid Controls din SUA, pe care o reprezintã în România, sunt de tipul
cu furtun gol ºi se utilizeazã pentru încãrcarea pe sus a produselor petroliere în cisterne
auto, cisterne de cale feratã ºi butoaie ºi cuprind:

un circuit hidraulic echipat cu o pompã centrifugalã cu debitul maxim de 80 100 m!/h la o
presiune maximã de 5 bar, care vehiculeazã fluidul prin conducta care merge spre contor;
înainte de intrarea în contor se monteazã o supapã de unic sens, având scopul de a preîntâmpina
golirea conductei
➧ un contor volumetric cu deplasare pozitivã, tip M-7, M-15 sau M-30, având Certificatul de Aprobare
de Model CEE ª UK81/1782
➧ un eliminator de aer (degazor)  tip A8180 cu Certificatul de Aprobare de Model CEE ª
UK81/1783 destinat separãrii permanente a aerului sau gazelor conþinute în lichid, astfel încât
acestea sã nu influenþeze rezultatul mãsurãrilor
➧

➧

4, 5 - Rotoare de deplasare
6,7 - Lagãre
8 - Roatã dinþatã a rotorului
de blocare
9, 10 - Roþi dinþate ale
rotoarelor
de deplasare

Miºcarea de rotaþie a axului rotorului principal se transmite dispozitivului
de indicare-imprimare, printr-un reductor, la rola cea mai din dreapta
(reprezentând cifra cea mai puþin semnificativã). La o rotaþie completã a unei
role, printr-un ºtift de angrenare, rola vecinã, din stânga, se roteºte cu 1/10
(36), ansamblul formând un sistem de numãrare decadic, care afiºeazã
volumul de lichid.
Contorul volumetric mãsoarã volumul total de lichid în condiþii de lucru,
indiferent de temperaturã ºi/sau densitate. Pentru produsele cu coeficient de
dilatare liniar se foloseºte un corector de volum cu temperaturã al cãrui senzor
(bulb termomanometric) este montat în interiorul filtrului.
Corectorul se intercaleazã între contor ºi dispozitivul de indicare-imprimare;
atunci când este activat, modificarea temperaturii fluidului faþã de temperatura
de referinþã - convenitã a fi de 15 C - determinã dilatarea lichidului din senzor
ºi, în consecinþã, a lungimii burdufului din corector, care, prin intermediul
mecanismului cinematic, modificã raportul de transmisie, aducând valoarea
indicatã la o valoare corespunzãtoare temperaturii de 15 C. Gradul în care
aceastã variaþie influenþeazã indicaþia corespunde coeficientului de dilatare al
produsului mãsurat, care poate fi setat printr-un cursor care gliseazã pe scala
plasatã pe peretele frontal al corectorului.
Proiectarea supradimensionatã a cuzineþilor, precum ºi alegerea unor
materiale speciale de construcþie, asigurã vehicularea unor cantitãþi mari fãrã
sã fie necesarã înlocuirea lagãrelor.
Ca rezultat, contoarele LC oferã o precizie inegalabilã, o lungã duratã de
utilizare ºi o excepþionalã disponibilitate.
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un filtru (streiner) pentru reþinerea impuritãþilor din fluid, care ar putea provoca deterioarea
rotoarelor contorului
un dispozitiv indicator tip 789000-052 de fabricaþie Veeder - Root Petroleum Product - SUA
având Certificatul de Aprobare de Model ª UK81/1782 - format dintr-un ansamblu de role
cilindrice, care se rotesc pe acelaºi ax orizontal, având imprimate pe suprafeþele cilindrice
cifrele de la 0 la 9, a cãror combinaþie reprezintã volumul de lichid exprimat în unitatea de
mãsurã aleasã (litrul).

Ansamblul este completat cu urmãtoarele dispozitive suplimentare (accesorii):
➩ un dispozitiv de imprimare (printer) destinat imprimãrii pe un tichet a volumului de produs
corectat sau brut efectiv livrat
➩ un dispozitiv de aducere la zero (reset) - o rozetã situatã pe partea dreaptã
➩ un corector (compensator) de volum cu temperatura - Model D5010, cu intervalul de lucru de
la 0 la 50C, care corecteazã automat volumul de lichid contorizat la o temperaturã de bazã
(referinþã) de 15 C.
➩ un punct de transfer care delimiteazã cantitatea de motorinã livratã, reprezentat printr-un ventil
de închidere/deschidere ºi un vizor cu prea-plin, situate în punctul cel mai înalt al traseului din
aval de contor.
În scopul mãsurãrii cu precizie ridicatã a cantitãþilor de combustibili livrate, unul din
beneficiarii noºtri, firma M&M OIL din Cluj, a contractat cu SYSCOM 18 trei sisteme de mãsurare
LIQUID CONTROLS, fiecare având în componenþa sa un contor cu deplasare pozitivã tip M 30 cu
un debit maxim de 1230 l/min, un filtru-degazor un corector de volum cu temperaturã ºi un printer.
Pe parcursul montãrii echipamentelor am oferit soluþii pentru toate problemele care au apãrut ºi
mai ales pentru respectarea tuturor cerinþelor Biroului Român de Metrologie Legalã, pentru
obþinerea certificatelor de aprobare de model.
Probele prevãzute în programul de încercãri, elaborat de cãtre Laboratorul de Volume al
Institutului Naþional de Metrologie Bucureºti, au fost trecute cu succes, verificãrile fãcându-se cu
mãsura etalon de 2000 dm! a SYSCOM 18, montatã pe o remorcã auto. Fãrã nici o modificare a
calibrãrii iniþiale fãcute în fabricã, erorile obþinute la diferite debite de funcþionare s-au încadrat în
limitele de 0,3%, 0,25% ºi 0,05%. Sistemele de mãsurare au fost sigilate, urmând ca în scurt timp
sã primim certificatele de aprobare de model, din acest moment aceste mijloace de mãsurare
devenind legale ºi putând fi folosite în domeniul de interes public - mãsurãri fiscale.
O încercare cu
caracter de noutate a fost
aceea a verificãrii
eficacitãþii degazorului,
pentru
care,
în
colaborare cu specialiºtii
Institutului Naþional de
Metrologie Bucureºti, s-a
conceput ºi s-a realizat
un sistem de injecþie a
unor debite cunoscute
(mãsurate) de aer înainte
de contor, care, datoritã
funcþionãrii corecte a
sistemului de eliminare
a aerului, nu au alterat
precizia mãsurãrii.
De asemeni, s-a
conceput un dispozitiv
pentru verificarea la locul
de utilizare a corectoarelor de volum cu temperatura, pentru ca livrãrile sã se poatã face, opþional,
ºi în cantitãþi raportate la temperatura "standard" de 15 C, efectuate conform tabelelor API utilizate
pe plan internaþional.
Se preconizeazã o extindere a utilizãrii contoarelor Liquid Controls pe cisterne de 6 tone destinate
distribuirii carburanþilor în mediul rural, micilor fermieri sau asociaþiilor de producãtori agricoli.

Pentru livrarea produselor petroliere, în principal benzinã ºi motorinã,în
butoaie, în cisterne auto sau în cisterne de cale feratã, Liquid Controls oferã o
familie de contoare cu intervale de mãsurare capabile sã satisfacã orice cerinþã.

Pânã în prezent au mai fost instalate astfel de contoare ºi s-au obþinut aprobãri de model
de sistem individuale la OIL TERMINAL Galaþi, PETCHEM  TRADING & CONS. Constanþa,
UNICOM TRANZIT - Satu Mare Halmeu ºi sunt în curs de efectuare probele din programele de
încercãri la UNICOM HOLDING OIL TERMINAL Drobeta Turnu Severin.
Adrian BOCªE
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Traductoare de tensiune tip "true RMS"
cu alimentare din buclã de 4-20mA
(III)
Seria traductoarelor de curent pentru
automatizarea proceselor industriale, prezentate
în numerele anterioare, a fost completatã cu
traductoarele de tensiune tip ATVR.
Seria ATVR este foarte bine adaptatã pentru
aplicaþiile în care mãsurarea tensiunii trebuie sã
fie mult mai precisã decât printr-un releu de
monitorizare. Funcþia "true RMS" asigurã, de
asemeni, o mãsurare precisã pentru semnale cu
impulsuri sau zgomotoase, cum ar fi în apropierea
convertizoarelor de frecvenþã variabilã.
Din aceastã serie fac parte 3 tipuri de
traductoare, diferenþiale prin tensiunea nominalã
pe intrare: 120V, 250V sau 400V.
Cele mai importante caracteristici ale acestor
traductoare sunt:
➧

mãsurãri precise tip "true RMS" pentru
tensiune alternativã

➧ precizia
➧

mãsurãtorilor mai bunã de ±1%

izolare galvanicã primarsecundar: 2,5kV RMS/1min

➧

alimentare: 24Vcc, din bucla de 4-20mA

➧

ieºire: 4-20mA

➧

banda de frecvenþã: 40Hz...5KHz

➧

timp de rãspuns: sub 250 msec.

➧

liniaritate mai bunã de ±0,5%

➧

rezistenþã de mãsurã: ≤500 Ohm

➧

temperatura de lucru: -10... +70 C

1

greutate: 60g.

4

➧

Vedere stânga

Vedere faþã



Conectare
5
AVTR D420L

8 Is Rm +24V
GND

1:
2:
3:
4:

Intrare c.a.
Neconectat
Neconectat
Intrare c.a.

5: +24V
6: Neconectat
7: Neconectat
8: Ieºire

Carcasa traductorului
este de tipul cu montare pe
ºinã, de lãþimea unui modul
-22,5 mm, cu terminale
protejate la atingere.

George BARBÃLATÃ

Îþi poþi controla afacerea
de oriunde ai fi!

Fig. 2

În momentul în care unul din utilaje se opreºte, aplicaþia genereazã
o alarmã prin care avertizeazã operatorul despre defectul apãrut. Alarmele
sunt memorate astfel cã oricând se poate vizualiza lista defectelor pentru
cele douã linii de îmbuteliere.
O altã caracteristicã a acestui sistem de monitorizare este calculul
producþiei pe schimb (la ora 6 dimineaþa ºi la ora 6 seara).
Toate aceste informaþii pot fi vizualizate de cãtre manageri prin
intermediul calculatoarelor din biroul acestora astfel cã pot ºti oricând
ceea ce se întâmplã în secþie fãrã a fi nevoie sã se deplaseze la faþa
locului. Acest lucru este posibil datoritã faptului cã CitectSCADA are o
arhitecturã de tip Client - Server care permite utilizarea unui calculator
ca SERVER I/O (pentru intrãri/ieºiri) ºi a celorlalte calculatoare ca ºi
CLIENÞI, adicã aceºtia comunicã cu serverul ºi afiºeazã informaþiile
prelucrate de cãtre server, indiferent de locaþie.
Astfel, la Conferinþa Naþionalã QAB , care a avut loc la Constanþa în
iunie 2004, s-a reuºit vizualizarea on-line pe calculatorul instalat la
Constanþa a informaþiilor oferite de SERVER-ul CitectSCADA din
Bucureºti. Totul a avut ca suport o reþea de tip GPRS, oferind o proiecþie
în direct a stãrii liniilor 3 ºi 5 PET Fig. 3.
Mai mult decât atât, managerii pot fi informaþi despre funcþionarea
utilajelor ºi producþia realizatã pe schimb direct pe telefonul mobil al
acestora, prin SMS. Astfel, dacã un utilaj este oprit, iar timpul de oprire
este mai mare de 30 minute sistemul trimite un SMS managerului de la
conducerea secþiei prin care acesta este informat cã utilajul respectiv
nu funcþioneazã de mai mult de 30 minute. Dacã oprirea dureazã mai
mult de 45 minute este informat managerul superior ºefului de secþie,
dupã 60 de minute este informat managerul aflat la urmãtorul nivel ierarhic
superior, iar dupã 75 minute este informat Directorul General.
De asemenea, la ora 6 dimineaþa ºi la ora 18 dupã-amiaza, managerii
primesc un SMS care cuprinde tipul produsului ºi al pet-ului care se
produce, precum ºi producþia realizatã pe schimb. Dacã în intervalul cuprins
între douã schimburi a avut loc o schimbare de produs, SMS-ul va cuprinde
date pentru produsul curent ºi pentru produsul anterior.
Informaþiile referitoare la producþia realizatã sunt memorate în
calculator ºi pot fi vizualizate, listate sub formã de rapoarte sau utilizate
de cãtre alte aplicaþii interne ale beneficiarului, deoarece sunt stocate în
fiºiere de tip .dbf.

Departamentul SISTEME al firmei
Fig. 1
SYSCOM 18 a finalizat implementarea
unui sistem de monitorizare ºi informare
prin SMS la firma QAB Bucureºti Fig. 1,
îmbuteliatorul autorizat ºi distribuitorul
bãuturilor rãcoritoare Pepsi, Prigat,
Lipton, Ice Tea din România.
Sistemul este realizat cu
CitectSCADA ºi monitorizeazã
funcþionarea ºi producþia liniilor de
îmbuteliere 3 ºi 5 pentru PET, aºa cum
se poate vedea în ecranul general al
aplicaþiei Fig. 2.
Pe ecranul calculatorului se poate
urmãri starea utilajelor monitorizate, dacã
funcþioneazã sau dacã sunt oprite,
precum ºi valorile numãrãtoarelor. Pentru numãrarea PET-urilor la fiecare utilaj se folosesc senzori de la
firma Pepperl + Fuchs, firma SYSCOM fiind reprezentant al firmei Pepperl + Fuchs în România.
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Densimetre industriale portabile
DM230 pentru lichide
Aparatele cu flotor submersibil sunt utilizate pentru mãsurãtori de densitate, fãrã prelevare de
probe, în interiorul rezervoarelor, garantând o precizie de mãsurã foarte ridicatã: 0,0005 g/cm3.
Gama de substanþe acoperitã are o arie foarte largã: de la produse petroliere uºoare, chimice,
alcoolice, farmaceutice ºi cosmetice, la produse alimentare.
Domeniile de
Foto 1
aplicare sunt ºi
ele din cele mai
diverse: rafinãrii
ºi
industria
petrochimicã,
c i s t e r n e ,
autocisterne ºi
v a g o a n e cisternã, inclusiv
mãsurãtori
în
rezervoare sau
parcuri aflate
sub incidenþa
controalelor
v a m a l e ,
producþia
de
b ã u t u r i
rãcoritoare ºi
a l c o o l i c e ,
rezervoare
pentru stocarea
produselor.
Existã douã
serii de modele
constructive:
Seria DM230.1
(Foto 1) la care
adâncimea de
coborâre
a
corpului
de
probã este de
pânã la maximum
6m.
Seria DM 230.2 (Foto 2) la care adâncimea de coborâre a corpului de probã este
pânã la maximum 30 m.

Dan BÃLÃUÞÃ

Senzori folosiþi
cu transmiterele de pH
din seria PROP3 (II)
Conectarea cu un sistem
de monitorizare minimal

Senzorii de pH, care pot fi folosiþi împreunã cu
transmiterele din seria PROP3, sunt de douã feluri:
➧ Senzori combinaþi convenþionali fabricaþi de firma GLI
sau nu
➧ Senzori diferenþiali cu amplificator încorporat marca
GLI.
Senzori combinaþi convenþionali
fabricaþi de firma GLI
Sunt construiþi din Ryton sau PVDF ºi au o dublã
joncþiune. Joncþiunea de referinþã este din teflon poros.
Senzorii sunt rezistenþi la medii agresive.
Alte caracteristici:
Domeniul de lucru:
➧
➧
➧
➧

pentru pH : 0-14
pentru temperaturã : 0  105 C
viteza maximã a lichidului 2m/sec
pentru presiune: pânã la 100 psig (6,9 bar) la 100 C.

Distanþa maximã faþã de analizor:

30 maxim, cu cablu de interconectare, pentru senzorii GLI, ºi
numai 4,5 metri pentru alte tipuri de senzori.

Element de termocompensare încorporat:
Pt 1000. Senzorii au un cablu standard de 4,5 m.

Densimetrele DM 230 au aprobare de model nr. RO 348/03, eliberatã de Biroul Român de
Metrologie Legalã din România ºi pot fi utilizate în domeniul de interes public în condiþiile tranzacþiilor
comerciale interne ºi/sau internaþionale.

Senzorii pot fi construiþi, în modul obiºnuit, cu bulb
rotund protejat sau în modul cu bulb aplatizat - "easyto-clean".
Senzorii pot fi montaþi fie în imersie, fie pe conductã.
Montarea pe conductã se poate face printr-un sistem
cu armãtura tip teu, prin inserþie pe conductã (în special
pentru conductele de diametre mai mari) sau în sistem
"sanitary", în care montarea se face pe teu de inox,
fixarea fãcându-se prin intermediul unei cleme. În ultimul
caz, senzorii sunt fabricaþi din PVDF, fiind buni pentru
CIP-are. PVDF-ul rezistã la soluþii de hidroxid de sodiu
pânã la o concentraþie de 20%.
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Atât senzorii cu montare pe conductã, cu armãturã, cât ºi cei pentru montare în imersie, au un
filet de 3/4" tip NPT.
Senzorii diferenþiali
fabricaþi de firma GLI

Au caracteristici superioare faþã de senzorii combinaþi convenþionali obiºnuiþi. Sunt deosebit
de rezistenþi, au corpul din PEEK, Ryton sau LCP  Liquid Cristal Polymer. În cazul senzorilor
diferenþiali, electrodul de referinþã a fost înlocuit cu un electrod de sticlã, perfect încapsulat ºi
scufundat într-o soluþie-tampon specialã. Senzorul are un electrod suplimentar de ground. Tensiunile
electromotoare, generate de cei doi electrozi, se raporteazã la electrodul de "ground",
evitându-se buclele parazite de curent care pot genera erori la mãsurare. Electrodul intern
este separat de mediul extern printr-o punte dublã de sare. Impedanþa mare generatã de aceastã
punte este corectatã printr-un amplificator cu câºtig unitar, care este inclus în senzor.
Alte caracteristici:
Domeniul de lucru:
➧
➧
➧
➧

pentru pH: 0-14
pentru temperaturã: -5 la +95 C
viteza maximã a lichidului 3 m/sec
pentru presiune: pânã la 100 psig (6,9 bar) la 105 C.

Distanþa maximã faþã de analizor:

914 metri maxim, cu cablu de interconectare.

Element de termocompensare încorporat:

NTC 300 pentru compensarea automatã ºi pentru determinarea temperaturii din mediul
respectiv.
Electrodul de "ground" este din titan.
Joncþiunile sunt din PVDF sau ceramice.
Senzorii din LCP sunt foarte rezistenþi la acizi ºi baze, hidrocarburi clorurate, esteri, cetone,
alcooli etc.
Senzorii pot fi montaþi fie în imersie, fie pe conductã. Montarea pe conductã se poate face
printr-un sistem cu armãtura tip teu, prin inserþie pe conductã (în special pentru conductele de
diametre mai mari) sau în sistem "sanitary", pe teu de inox, fixarea fãcându-se prin intermediul
unei cleme. Senzorii pentru montare pe conductã cu armãturã ºi cei pentru montare în imersie au
un filet de 1" sau 1-1/2 » tip NPT ºi PC.
Senzorii din LCP se pot monta pe teu de inox de 2 þoli prin sistem cu armãturã tip "union".
Senzorii pot avea ºi transmiter încorporat, cu alimentarea din buclã, dar trebuie sã fie calibraþi
cu ajutorul unui alt pH-metru.

Gama completã
de elemente de comandã

Este de multã vreme un fapt comun asocierea
cuvântului precizie cu Elveþia, þarã renumitã de secole
pentru fabricarea ceasurilor.
Aceastã reputaþie a fost datã de mulþimea de ateliere
în care meºteºugarii, renumiþi prin meticulozitate,
produceau cele mai bune ceasuri din lume. Chiar ºi în
ultimele decenii, când circuitul de informaþii face posibil
ca tehnolgii dintre cele mai moderne sã poatã fi
implementate în oricare colþ al lumii, faptul cã un
echipament este fabricat în Elveþia rãmâne un factor
sporit de încredere.
Echipamentele fabricate în aceastã þarã se disting
printr-o calitate de excepþie, corespunzând unor
standarde deosebite.
Firma Comat este una dintre firmele specializate care,
fãrã a avea o dimensiune impresionantã, realizeazã o
gamã de produse de cea mai înaltã calitate, apreciatã de
beneficiarii care pun calitatea ºi gradul ridicat de
încredere înaintea preþului mai scãzut al unor produse
aparent similare.
Gama principalã de produse a firmei Comat este
constituitã din relee de timp electronice. Principalele
caracteristici sunt: precizia de funcþionare, stabilitatea în
timp ºi durata de viaþã, practic nelimitatã.

Transmiterea la distanþã ºi realizarea unui sistem minimal
pentru monitorizarea pH-ului

Odatã sistemul (alcãtuit din senzor ºi transmiter) pus în
funcþiune, transmiterea la distanþã a semnalului se poate face
cu ajutorul unor module de achiziþie a datelor, care au una sau
mai multe intrãri analogice pentru semnal 4-20 mA ºi o ieºire
RS485 (cu conversie în RS232) pentru conectarea cu
calculatorul.
Modulele sunt cele fabricate de firma ICPDAS Taiwan sau
similare. Distanþa maximã acoperitã de o reþea RS485 este de
800-1200 m.
Semnalul poate fi prelucrat în software-ul SCADA
Citect instalat pe un PC dotat cu sistemul de operare
Windows (98/2000/XP), valorile mãsurate fiind afiºate în
mod convenabil pe ecran.
Spaþiul ocupat de transmiter ºi de modulul de achiziþie a
datelor este deosebit de mic, aºa cum se observã ºi din figura
de mai jos.
Dimensiuni comparative
pentru transmiter
ºi pentru modulul
de achiziþie

Sorin VUCEA

Comat oferã relee de timp care pot realiza toate
funcþiile de temporizare imaginabile. Majoritatea
modelelor sunt multifuncþionale, realizând de la 3 la
15 tipuri de temporizare pe un singur dispozitiv.
Gama intervalelor de temporizare, programabile cu
precizia garantatã, se întinde de la 0,1 secunde pânã
la intervale de ordinul sutelor de ore.
În completarea necesarului pentru echiparea
dulapurilor de automatizare, COMAT oferã o gamã
completã de relee intermediare, cu 1, 2, 3 sau 4
contacte basculante, unele în construcþie specialã,
pentru curenþi foarte mici, cu durata de viaþã
extinsã. Releele intermediare, produse de fapt de
cãtre Releco, au fost supuse unei noi runde de
teste ºi certificãri suplimentare, conform normelor
din Elveþia. Pentru modelele adecvate, normele
corespund cerinþelor de funcþionare în centrale
nucleare.
O altã gamã specializatã de produse este
constituitã de relee electronice de monitorizare
a reþelelor electrice.
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Se produce o gamã completã de relee electronice pentru semnalizarea de
curent sau tensiune, maxim ºi/sau minim, pentru curent alternativ sau continuu,
cu temporizare inclusã la acþionare sau la semnalizare. De asemenea, se produc
câteva variante de relee electronice complexe, de protecþie a motoarelor,
de semnalizare a circuitelor trifazate (lipsa fazei sau succesiune incorectã a
fazelor, factor de putere, frecvenþã scãzutã, diferenþa între faze etc).

Figura 3

În ultimul an, a fost lansat ºi utilizat cu succes un model de microcontroler,
programabil, sub numele COMAT BoxX, care poate realiza pânã la 180 funcþii
logice (inclusiv temporizare, numãrare sau compararea unor nivele analogice în
gama 0-10V) într-un singur program. Principalul atu al acestui dispozitiv este, pe
lângã preþul scãzut, în comparaþie cu alte produse similare, posibilitatea de a
pregãti ºi testa programele pe un PC oarecare. Programele suport ºi de simulare
sunt accesibile prin Internet ºi pot fi descãrcate ºi instalate de oricine doreºte. În
acest fel, este posibil ca alegerea configuraþiei optime sã fie fãcutã dupã o analizã
completã.
Colaborarea cu aceastã firmã reprezintã, ºi pentru SYSCOM 18, ca distribuitor,
un avantaj major: datoritã calitãþii ridicate a produselor, nu au fost înregistrate
defecte notabile, pe toata durata acestei colaborãri.
Pentru mai multe detalii accesaþi www.comat.ch.
Vasile ENACHE

Din nou despre SHIMADEN
Figura 1

Continuând
politica de furnizare
de echipamente cu
un raport preþ/
performanþã cât mai
bun,
firma
SHIMADEN
Japonia, pentru care
societatea noastrã
este unic distribuitor
pe piaþa româneascã,
livreazã regulatoare
cu programare de tip
FP93 (Fig. 1).

Aceasta este o bunã alternativã la mai vechea familie SR50, asigurând
un regulator cu programare mai ieftin decât SR50 (în cazul în care nu sunt
necesare opþiunile care fac necesarã prezenþa unui regulator din familia SR50:
referinþa externã, alarma la întreruperea circuitului de încãlzire, extragere de
rãdãcinã pãtratã).
Beneficiind de toate caracteristicile cu care ne-am obiºnuit la regulatoarele
fabricate de firma SHIMADEN: multi input, afiºaj cu înãlþimea de 20mm pentru
mãrimea luatã din proces, algoritm PID expert pentru legea de reglaj, funcþia de
autotuning, precizia afiºajului: 0,3% din domeniu, regulatorul FP93 poate memora
un program cu max. 40 paºi sau max. 4 programe cu câte 10 paºi.
Trebuie subliniat faptul cã programarea regulatorului permite definirea a
max. 3 seturi de parametri PID, care vor guverna funcþionarea regulatorului,
în funcþie de domeniul mãrimii luate din proces (Fig. 2). De asemenea,
regulatorul dispune de 4 intrãri digitale, care permit controlul de la distanþã,
chiar în lipsa portului serial.
Ieºiri de control
Figura 2
d i s p o n i b i l e :
contact de releu,
curent
4-20mA,
tensiune, semnal
de
comandã
pentru contactoare
statice. Tensiuni de
alimentare: 100240Vca sau 24Vcc.
Opþiuni:
➧ ieºire analogicã suplimentarã: tensiune 0-10mV sau curent 4-20mA sau tensiune
0-10Vcc
➧ ieºiri de stare (ieºiri digitale open collector)
➧ port serial (RS232 sau RS485); acesta dã posibilitatea utilizãrii software-ului
SHIMADEN LITE (prezentat în unul dintre numerele noastre anterioare) ºi
introducerii regulatorului FP93 în sistemul de monitorizare, alãturi de alte
echipamente SHIMADEN (Fig. 3) .

Sorin GHEONEA

Mãsurarea debitelor de þiþei
cu debitmetre ultrasonice

În perioada 08.01.2004 - 18.05.2004 firma SYSCOM 18 a testat la
depozitul III Sud Moreni un debitmetru ultrasonic de tipul UFM 3030 K-EEx,
având seria A 03 14581, achiziþionat de la firma KROHNE din Germania.
Debitmetrul este de ultimã generaþie, funcþioneazã pe baza principiului
ultrasonic, utilizând 3 fascicule de undã. Este un instrument precis, având
o eroare de mãsurare de ± 0,5% din valoarea mãsuratã a debitului; de
asemenea este foarte fiabil ºi robust deoarece nu are piese în miºcare.
Mãsurãtorile de debit sunt, practic, independente de conductivitatea,
vâscozitatea, temperatura ºi presiunea fluidului de mãsurat. Utilizând 3
fascicule de undã, mãsurãtorile sunt foarte puþin influenþate de profilul de
curgere a fluidului (corespunzãtor regimului laminar sau turbulent), în
interiorul domeniului 5÷50 m3/h.
Deoarece principiul de mãsurã al aparatului se bazeazã pe mãsurarea
vitezei ultrasunetului în mediu, se poate astfel detecta prezenþa apei sau a
þiþeiului în conductã. Totodatã, aparatul poate sã dea o mãsurã a
concentraþiei de apã în þiþei, mãsurãtoarea nefiind foarte precisã, dar este
o mãsurã deductibilã.
Debitmetrul a fost montat pe una din cele 5 linii ale skidului de mãsurare
a þiþeiului ale depozitului III Sud Moreni, montajul fãcându-se în serie cu
un debitmetru volumetric existent de tipul cu rotor.
Aparatul a fost testat pe urmãtoarele tipuri de fluide: þiþei curat (99% þiþei),
þiþei având impuritate variabilã ºi apã sãratã. S-a efectuat un numãr mare de
mãsurãtori ºi înregistrãri asupra debitelor ºi a vitezelor de propagare a
ultrasunetului în conductã în diferite condiþii. S-au efectuat calcule statistice asupra
mãsurãtorilor ºi asupra erorilor relative de mãsurã a debitelor între cele douã
debitmetre conectate în serie (debitmetrul ultrasonic UFM 3030 K-EEx ºi
debitmetrul cu rotor).

aplicaþie
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Putem trage concluzia cã debitmetrele ultrasonice de tipul Date tehnice:
UFM 3030 K-EEx sunt mult mai sensibile, robuste ºi mult mai
➧ carcasa: ABS de culoare neagrã sau gri
precise decât cele cu rotor, aceste tipuri de debitmetre ultrasonice
➧ lentila: policarbonat de diferite culori: portocaliu, roºu, albastru, incolor, verde,
pot înlocui cu succes debitmetrele cu rotor, având în plus ºi o
galben
fiabilitate excepþionalã.
➧ montare: orizontal sau vertical
➧ factorul de funcþionare: 100%
Aparatul se aflã în continuare în funcþiune la depozitul III Sud
➧ grad de protecþie: IP65
Moreni, conducerea acestui parc fiind mult mai mulþumitã de
➧ temperatura de funcþionare: -35 +60 C
funcþionarea ºi performanþele acestuia faþã de debitmetrul volumetric
➧ frecvenþa de pâlpâire (pentru produsul BLG): cca 2 Hz
montat iniþial.
➧ masa: 270 g
Dan BÃLÃUÞÃ
➧ durata de viaþã: min 100.000 h
➧ tensiuni de alimentare: 24Vca/cc
48Vca/cc
110/120Vc
230/240Vca
. Echipament de semnalizare combinatã opticã ºi acusticã pentru medii potenþial explozive,
tip VS1.
Semnalizarea combinatã opticã ºi acusticã este o noutate în familia echipamentelor
Noua ediþie a catalogului 2004 aduce în atenþia utilizatorului J. AUER destinate mediilor potenþial explozive.
câteva echipamente interesante, dintre care selectãm:
Produsul supus atenþiei cititorului realizeazã combinaþia între o semnalizare acusticã
1. Echipament de semnalizare luminoasã cu LED-uri, tip DLG,
puternicã ºi o semnalizare opticã de tip flash. Pentru semnalizarea opticã, produsul poate
BLG (Fig. 1)
fi livrat cu lentilã de diferite culori. Echipamentul poate fi folosit atât în interiorul halelor, cât
ºi în exterior (Fig. 3).
Figura 1
Date tehnice:
Figura 3
➧ carcasa: turnatã din
aluminiu, culoare
neagrã
➧ lentila: policarbonat
de diferite culori:
portocaliu, roºu,
incolor, albastru,
verde
➧ montare: pe perete
sau tavan
➧ temperatura de
funcþionare: 20 +40 C
➧ intensitatea
sunetului: 90 dB (la
distanþã de 1 m)
Acestea sunt echipamente cu semnalizare luminoasã continuã
➧ tipuri de sunet: 3
(tip DLG) sau intermitentã (tip BLG), cu LED-uri de foarte înaltã
tipuri, selectabile cu
luminozitate (48 LED-uri), cu o bunã rezistenþã la ºocuri (testare
DIP-switch
conform IEC 60068-2-29Eb) ºi la vibraþii (testare conform IEC
➧ masa: 1,5 kg
60068-2-6Fc).
➧ alimentare: 230
Vca
Consumul redus de curent ºi comportarea sigurã le face o
➧ frecvenþa flashalegere potrivitã în situaþia cablãrii cu cabluri lungi, în timp ce
ului: cca 1,5 Hz
gradul de protecþie IP65 ºi domeniul larg de temperaturã de
funcþionare le face potrivite atât pentru utilizarea în interiorul ➧ energia flashului: 0,9 J
➧ grad de protecþie: IP66
halelor, cât ºi în exterior.
➧ protecþie Ex: II 2 G Eex em (ib) IIC T6
Construcþia cu LED-uri asigurã o duratã de viaþã mare:
Sorin GHEONEA
100000 h.

aplicaþie
Noutãþi de la J. Auer

Figura 2

Am fost vizitaþi de domnul
DR. ERIC F. MOONEY
de la firma GALVANIC APPLIED SCIENCES
din Canada
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Cum vã puteþi monitoriza
aplicaþia de la mare distanþã?
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Analizoarele pentru aria suprafeþei
din seria Autosorb

Firma Quantachrome produce analizoare pentru determinarea ariei
suprafeþei ºi a dimensiunilor porilor materialelor poroase. Analizoarele din seria
Autosorb sunt destinate determinãrii unor suprafeþe foarte mici ºi unor pori cu
CitectHMI/SCADA Internet Manager/Display Client
Aplicaþiile actuale necesitã monitorizarea ºi controlul procesului industrial dimensiuni foarte mici.
de la mare distanþã. Instrumentul cel mai accesibil pentru realizarea
comunicaþiilor la distanþe mari în lipsa existenþei unui VPN (Virtual Private
Network) este Internetul.

Rãspunsul:

CitectHMI/SCADA Internet Client permite accesarea de la distanþã a
proiectelor Citect prin intermediul Internetului. Proiectul poate fi astfel rulat
pe orice calculator din lume cu conexiune la Internet. Pentru a beneficia de
aceasta calculatorul trebuie sã fie dotat cu Citect Internet Display Client,
program de monitorizare ºi control, sau cu Citect Internet Manager Client,
program ce permite doar vizualizarea proiectelor. Aceste aplicaþii sunt
disponibile în pachetul de programe Citect.
Pentru a putea rula proiectele Citect pe Internet trebuie:
➧ setat Serverul Citect de Internet
➧ instalat Internet Display Client pe calculatoarele client.
Orice I/O Server poate fi un server de Internet. Acest lucru poate fi realizat
foarte simplu, fãcând setãrile corespunzãtoare în Citect Computer Setup Wizard.
Dacã este folosit un firewall, pentru a se putera realiza comunicaþia între
Internet Manager/Display Client ºi Internet Citect Server trebuie ca
porturile 2073-2079 sã nu fie blocate sau sã poate fi creatã o listã de adrese
IP care sã aibã acces total la sever.
Citect, având configurat un server FTP, poate pune la dispoziþia clieþilor
o serie de fiºiere.Clienþii se pot conecta foarte uºor la server, introducând în
bara de adrese a browser-ului ftp://IP_Citect_Internet_Server. Astfel, au
acces la fiºierele aflate în directorul \Internet care trebuie sã fie de acelaºi
nivel cu directorul aplicaþiei curente.
Ex.:
C:\Citect\User\<current project>
C:\Citect\User\Internet
Accesul la proiectele Citect prin
intermediul internetului se realizeazã foarte
simplu.
Dupã instalarea alicaþiei Internet Display
Client, se lanseazã Citect Runtime din
pachetul de programe CitectHMI/SCADA IDC.
Aparatul poate face determinãri automate pentru aria suprafeþei ºi
În fereastra Citect Internet Client Setup trebuie indicatã adresa IP a dimensiunea porilor, prepararea probei ºi analiza fãcându-se simultan. Sistemele
serverului Citect de Internet ºi parola de acces.
sunt furnizate complet echipate, fiind gata pentru operare.
Caracteristici:
Astfel,
se
Performanþe la determinarea suprafeþei:
iniþiazã conexiunea
➧ în domeniul azotului, de la 0.05 m /g la valorile superioare
în urma cãreia
➧ în domeniul kriptonului, de la 0.0005m /g la valorile superioare.
sunt downloadate
fiºierele necesare
Performanþe la analiza porilor:
rulãrii aplicaþiei.
➧ limita de volum detectabilã: -0.0001 cc/g
Citect comparã
➧ diametrul porilor: de la 3.5 la 5000 de ängstromi.
periodic fiºierele
Analizoarele sunt dotate cu pompe de vid, cu inel de ulei, cu realizarea
de pe server cu
unui vid de 1.1 x 10-3 torri sau turbomolecularã, cu realizarea unui vid mai mic de
cele aflate pe
5 x 10-9 mbari.
calculatorul
Analizoarele din seria Autosorb - 1 - Kr sunt ideale pentru caracterizarea
aplicaþiei client,
astfel asigurând unor materiale, cum ar fi fritele, materialele ceramice, catalizatorii, produsele
actualizarea periodicã a proiectului. Perioada de updatare este setatã prin farmaceutice, polimerii etc.
Analizoarele din seria Autosorb - 1 - MP sunt destinate determinãrii mãrimii
reglarea parametrului [INTERNET]Update Time, care poate lua valori în intervalul
porilor în cazul zeoliþilor, negrului de fum, sitelor moleculare.
0  10000 minute. Valoarea implicitã a acestui parametru este 1440 minute.
Analizoarele din seria Autosorb - 1 - C pot face mãsurãtori automate de
Dacã un fiºier este modificat pe sever, el va fi downloadat ºi de aplicaþia client.
chemisorbþie,
se pot calcula cãlduri de adsorbþie, dimensiuni ale cristalitelor
Trebuie menþionat faptul cã o datã cu apariþia versiunii CitectSCADA V6
etc.
va fi disponibil un nou client web. Acesta este un program client care poate fi
Datele sunt prezentate în mod convenabil pe calculator, software-ul de
accesat cu ajutorul Browser-ului Internet. Aceastã versiune va fi disponibilã
analizã fiind inclus în costul aparatului.
din toamna acestui an.
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Valentin ANDRONACHE
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