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Automatizarea echipamentelor dinamice
Noi domenii de activitate ºi noi segmente ale industriei româneºti ne preocupã ºi devin provocãri pentru o rezolvare cât mai eficientã ºi, desigur, cât mai
rentabilã pentru clienþii noºtri.
În general în ziua de azi, automatizarea compresoarelor cu piston nu mai poate fi o problemã dacã:
• Datele aplicaþiei sunt bine cunoscute
• Fabricantul maºinii îºi cunoaºte posibilitãþile tehnice ºi are implementat un sistem al calitãþii
• Abordarea sistemelor procesului de transfer de masã se face în acord cu aplicaþia ºi performanþele impuse de utilizator
• Beneficiarul acordã atenþia cuvenitã ansamblului de utilitãþi ºi doreºte cu adevãrat sã obþinã beneficii maxime
• Factorului uman i se dã cu adevãrat importanþa cerutã de nivelul actual de tehnicitate cunoscutã.
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Pornind de la premisele de mai sus, SYSCOM 18,

ca integrator de sisteme de reglare automatã, împreunã
cu furnizorul compresoarelor cu piston de tip GEC 160,
firma CONFIND Câmpina, (de altfel compresoare tot
mai uzitate în industria petrolului din România), a pus
la punct cu succes automatizarea acestora, asigurând
o înaltã fiabilitate a sistemului de monitorizare ºi
protecþie a întregului ansamblu.
Astfel, în cadrul Staþiei de Compresoare - Parc 1
Bãrbunceºti, la comanda PETROMSERVICE Sucursala Boldeºti - Punct de lucru Berca, în
intervalul septembrie 2003 - iulie 2004 s-a livrat ºi
pus în funcþiune eºalonat un numãr de 8 (opt)
compresoare, ce asigurã comprimarea gazelor de
sondã, de medie sau joasã presiune ºi introducerea
acestora în reþeaua naþionalã de gaze.
Concepþia de realizare a întregului sistem de
automatizare asigurã în primul rând semnalizarea
opticã ºi acusticã a tuturor valorilor preliminare
tehnologice, ca ºi a tuturor condiþiilor de avarie ce
au condus la oprirea utilajului.
Sistemul permite oprirea maºinilor în caz de
urgenþã, atât local, cât ºi din containerul de comandã,
de pe panoul dedicat fiecãrei maºini.
În general, concepþia de dotare cu aparate de
mãsurã permite, atât local, cât ºi la tablou, citirea
parametrilor de funcþionare, atât pentru circuitul
tehnologic de compresie, cât ºi pentru cel de rãcire
sau ungere. Aparatura este astfel montatã, încât
permite accesul pentru verificare ºi întreþinere fãrã
oprirea utilajului dinamic.
Monitorizarea continuã a vibraþiilor principalelor
componente dinamice (compresor, motor ºi ventilator
de rãcire al circuitului apei) asigurã beneficiarului o
statisticã completã asupra nivelului de uzurã, a graficului
de asigurare a reviziilor tehnice sau a supravegherii
sistemelor de cuplare la conductele sistemului.
Aparatura electricã localã este asiguratã în
construcþie antiexplozivã corespunzãtoare aplicaþiei, cu
certificare autorizatã.
Întreg sistemul de monitorizare ºi interblocare are
asiguratã alimentarea neîntreruptã cu energie electricã,
aceasta fiind o condiþie minim necesarã pentru
realizarea fiabilitãþii sistemelor ºi minimizarea numãrului
de opriri/reporniri datorate unor condiþii vitrege de
funcþionare (amplasare isularizatã, dependentã de
surse energetice nesigure sau uºor influenþabile la
intemperii).
Condiþiile de proces ºi mediul de lucru au impus,
pentru întreg sistemul de aparate locale, utilizarea de
materiale rezistente la factorii corozivi, atât interni
procesului, cât ºi celor externi.
Modularizarea abordãrii sistemului permite
oricând reconsiderarea de cãtre beneficiar a
configuraþiei staþiei de compresoare, acestea putând fi
mutate ºi regrupate în alte locaþii, desigur cu
recalibrarea domeniilor unor aparate doar din circuitul
de gaz tehnologic, dacã noul sistem de utilizare cere
acest lucru.
Abordarea realizãrii sistemului de achiziþii date
fãcându-se cu echipamente de tip automat programabil,
întreaga staþie se poate monitoriza oricând ºi la distanþã,
la un sistem managerial sau de tip dispecer, permiþând
realizarea tuturor statisticilor funcþionale pe care
beneficiarul doreºte sã le realizeze.
A fost asiguratã pentru beneficiar o bazã de
documentaþie pertinentã, de la toþi furnizorii de
echipamente, aparate ºi materiale, conþinând suficiente
date constructive ºi de montaj, dar mai ales de întreþinere
a aparaturii, beneficiarul având creatã, astfel, baza asigurãrii
unei întreþineri corespunzãtoare ºi pe termen lung.
Prin câºtigul acestei experienþe, SYSCOM 18 a mai
fãcut un nou pas spre acoperirea unui nou ºi important
segment de activitate, sperãm cu implicaþii benefice tot
mai mari, pentru potenþialii noºtri colaboratori.

Dan ANTON

Pe 3 August a.c.
a avut loc
Simpozionul RUSKA
la care
a fost prezentat
manometrul
cu piston
ºi greutãþi 2482
pentru etalonarea
traductoarelor
de presiune
diferenþialã
la presiune
de linie înaltã
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➧

O metodã inteligentã pentru analiza
gazelor
Fig. 1

Operare simplã

Utilizatorul poate opera complet analizorul cu numai patru butoane
pe bazã de menu.
Ecranul LCD iluminat afiºeazã toate informaþiile.
➧

Control extern

Interfaþa RS 232-/485 cu protocol Modbus este integratã. Aceasta
permite conectarea la PC, automate programabile sau sisteme de
control al procesului. Datele de ieºire sunt uºor de vizualizat ºi de
stocat.
Mãsurarea concentraþiei gazelor inflamabile fãrã purjare
cu gaz inert
Avantajele pentru utilizator:
➧ Nu este necesar gaz inert pentru purjarea carcasei
➧ Nu implicã cheltuieli pentru aprovizionarea cu gaz inert ºi pentru
elementele necesare controlului acestuia
➧ Analizoarele au certificare TÜV.
Analizoarele EasyLine sunt destinate ºi mãsurãrii
concentraþiei de gaze cu pericol de explozie în medii normale
sau caracterizate Ex.
Pentru aceste aplicaþii, conductele de gaz în analizor sunt din
oþel inox, iar deschiderile practicate în carcasã asigurã suficientã
ventilaþie pentru a nu se depãºi nivelul LIE.
Aplicaþii tipice:
Biofermentatoare
Procese de combustie
➧ Monitorizarea aerului ambiant
➧ Monitorizarea silozurilor
➧ Monitorizarea depozitelor de fructe
➧ Linii de ambalare a alimentelor
➧ Mãsurarea puritãþii oxigenului
➧ Linii de îmbuteliere a gazelor.

➧

EasyLine (Fig. 1) este o familie de analizoare, realizatã de firma ABB, care, deºi sunt
deosebit de simplu de configurat, instalat ºi operat, sunt foarte performante:
➧ Pot analiza atât gaze neinflamabile, cât ºi inflamabile
➧ Tehnologia încorporatã este verificatã în zeci de ani de experienþã
➧ Operarea este deosebit de simplã, utilizând numai 4 butoane
➧ Funcþii de autodiagnozã
➧ Calibrarea se face fãrã gaze de test, în majoritatea aplicaþiilor
➧ Semnale de ieºire digitale pentru protecþie ºi control prin interfaþa RS232-/RS485
cu protocol Modbus.

EasyLine IR/O2/TC
Familia de analizoare continue EasyLine reprezintã o alternativã economicã, dar foarte
performantã la sistemul modular Advance Optima.
Construite pe baza tehnologiei avansate, pe care o deþine ABB în tehnica analizoarelor,
EasyLine este o linie de analizoare performante, pentru monitorizarea continuã a
concentraþiei de gaze în numeroase aplicaþii.
Siguranþa în funcþionare este determinatã ºi de funcþiile de autodiagnozã, care produc
semnale de eroare menite sã evite deranjamente în analizor sau în instalaþia de
condiþionare a gazului (Fig. 2).

➧

Avantaje pentru utilizator:
Nu este necesar gaz inert pentru purjarea carcasei
Nu implicã cheltuieli pentru aprovizionarea gazului inert ºi pentru
elementele de control al acestuia
➧ Analizoarele au certificare TÜV
➧ Nu sunt necesare gaze de test.
➧

➧

Fig. 3

Fig. 2

Analizorul potrivit aplicaþiei:
Analizorul de gaze în infraroºu EasyLine IR
Principiul de funcþionare, absorþie în infraroºu NDIR
Mãsurarea selectivã pentru gaze biatomice în diverse amestecuri fãrã
gaze de test utilizând celule de calibrare încorporate
➧ Gaze mãsurate: CO,CO ,SO ,CH",NO ºi O cu senzor electrochimic

➧
➧

Domeniile minime de mãsurã:
CO
CO
CH "
SO
NO
O

0
0
0
0
0
0

500 ppm
300 ppm
500 ppm
500 ppm
1000 ppm
5 Vol%.

Analizorul de oxigen EasyLine O
➧ Analizor de oxigen pe principiul paramagnetic cu termostat
➧ Principiul magnetomecanic cu traductor pe bandã de torsiune

0 2 Vol.%
Analizorul termoconductometric EasyLine TC
➧ Domeniul cel mai mic de mãsurã:

➧ Mãsurarea concentraþiei de gaze binare cu senzor semiconductor

Avantajele utilizãrii EasyLine:
➧ Economic EasyLine reprezintã o alternativã eficientã la alte sisteme de analizã, fiind alegerea
cea mai bunã la un preþ accesibil.

miniaturã
➧ Timp de rãspuns T90 </= 2 sec.
➧ Are memorate, linearizate ºi precalibrate 26 de gaze.
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Aplicaþie demonstrativã

Instalaþie de foraj

SYSCOM 18 vã pune la dispoziþie o
aplicaþie demonstrativã. Aceastã aplicaþie
poate fi accesatã de oriunde prin intermediul
Internetului.
Scopul ei este de a pune în evidenþã atât
facilitãþile oferite de pachetul de programe
CitectSCADA, cât ºi multiplele posibilitãþi de
monitorizare ºi control de la distanþã a
proceselor industriale.
Aceastã aplicaþie doreºte sã sublinieze
posibilitãþile de monitorizare de la mare
distanþã a proceselor industriale, prin
intermediul Internetului ºi prin SMS (Short
Message Service).
Pe l ângã faptul cã
procesul
poate
fi
monitorizat ºi controlat
de la mare distanþã, prin
intermediul Internetului,
în plus, utilizatorii pot
primi pe telefonul mobil,
prin SMS, informaþii
CITECT
referitoare la cei mai
Internet Display Client
importanþi parametrii ai
procesului.
Pentru monitorizarea
prin
intermediul
Internetului, am folosit
Firewall
un Server Citect de
CITECT
CITECT
Internet, iar pentru
Internet Server
Internet Display Client
transmiterea datelor
prin SMS un modem
SIEMENS dotat cu o
cartelã SIM.
Am ales pentru demonstraþie monitorizarea unei instalaþii de foraj deoarece este un proces industrial
care necesitã supraveghere permanentã.
Elementele componente principale ale instalaþiei sunt: sonda, pompa volumetricã, bazinul (batardoul),
rezervorul de lichid de injecþie.
În cele ce urmeazã am considerat utilã descrierea pe scurt a acestui proces industrial.
Pompa volumetricã cu ºnec injecteazã lichid sub presiune pentru a ajuta sistemul de sãpare. Scopul
acestui lichid este de a rãci sapa de foraj ºi de a ajuta prin flotaþie la eliminarea rocii care se distruge.
Sonda realizeazã forajul propriu-zis în urma cãruia urmeazã extracþia zãcãmintelor de gaze sau petroliere
(þiþei).
În bazin (batardou) se separã prin decantare masa sãpatã de sondã în procesul de foraj.
Se urmãresc în permanenþã presiunea de injecþie în sonda de foraj, debitul de intrare ºi cel de ieºire. Se
comparã permanent cele douã debite. Când sonda intrã în erupþie, debitul de evacuare creºte mult faþã de cel
de intrare ºi trebuie închis capul de erupþie al sondei. Astfel, procesul de foraj fiind încheiat, urmeazã cel de
extracþie.
Un alt parametru important pus în evidenþã în aplicaþie este conductivitatea electricã a lichidului care
determinã apropierea de stratul de zãcãmânt petrolier.
Vã punem la dispoziþie atât o aplicaþie client pentru monitorizare (Citect Internet Manager Client),
cât ºi o aplicaþie client pentru monitorizare ºi control (Citect Internet Display Client).
Pentru a putea încãrca proiectul pe calculatorul dumneavoastrã, trebuie sã dispuneþi de aplicaþia
IDC (Internet Display Client).
Se copiazã fiºierul IDC.EXE pe care vi-l punem la dispoziþie în urmãtorul cont ftp:
ftp://www.syscom.ro.
Dupã instalarea aplicaþiei Internet Display Client
se lanseazã Citect Runtime din pachetul de
programe CitectHMI/SCADA IDC.
În fereasta Citect Internet Client Setup trebuie
indicatã adresa IP 193.231.127.110 ºi parola de acces.
În funcþie de parola introdusã puteþi rula
proiectul în calitate de Internet Manager Client sau
Internet Display Client.
Dacã introduceþi parola cit32man veþi putea doar
vizualiza proiectul, fãrã a putea face modificãri, iar dacã
introduceþi parola cit32dspl puteþi controla aplicaþia putând modifica valorile parametrilor, întrerupe
alarmele, putând modifica starea echipamentelor.
Dupã realizarea autentificãrii se realizeazã conexiunea între calculatorul dumneavoastrã ºi
serverul SYSCOM ºi astfel veþi beneficia de fiºierele necesare rulãrii proiectului.
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Dupã încãrcarea
proiectului pe ecranul
calculatorului
dumneavoastrã va apãrea
planul general al
instalaþiei de foraj.
În aceastã paginã
se
monitorizeazã
principalii parametri ai
aplicaþiei: debitul de intrare, presiunea în refulare, debitul
de evacuare, greutatea sapei, viteza de rotaþie a sapei,
momentul de torsiune, înãlþimea nivelului în rezervor,
conductivitatea, temperatura, densitatea lichidului înainte
ºi dupã trecerea prin instalaþia de foraj.
În pagina Alarme pot
fi vizualizaþi parametrii
caracteristici
ai
alarmelor: descrierea,
tipul alarmei, starea,
data, ora intrãrii în
alarmã, ora ieºirii din
alarmã, ora luãrii la
cunoºtinþã.
În aceastã paginã sunt vizualizate toate tipurile de
alarme: active, inactive, atât cele luate la cunoºtinþã, cât
ºi cele neluate la cunoºtinþã.
În pagina Rapoarte
se întocmeºte un raport
care conþine valorile
urmãtorilor parametrii:
debitul de intrare, debitul
de ieºire, temperatura
lichidului de intrare,
temperatura lichidului la
ieºire, sarcina, momentul
de torsiune, turaþia.
Valorile acestor parametrii pot fi primite ºi prin SMS.
Trimiþând un SMS (gol) la numãrul 0727.162.073, vi se
vor returna valorile parametrilor la momentul respectiv,
tot prin SMS.
În momentul în care valoarea mãsuratã a unui punct
de mãsurã depãºeºte limitele de alarmã fixate, acest fapt
este afiºat pe linia de ecran situatã lângã linia de afiºare
pentru datã ºi timp, fiind evidenþiatã prin culoarea roºie
intermitentã.
Alarmele se înregistreazã ºi pot fi vizualizate în lista
de alarme care se obþine apãsând butonul Alarme.
Afiºarea alarmei pe linia de alarme dispare prin luarea la
cunoºtinþã.
Aplicaþia permite
afiºarea punctelor de
mãsurã sub formã sinopticã
sau graficã astfel:
Afiºare sinoptic are
ca
rezultat
afiºarea
punctului de mãsurã ales
din tabel, în modul sinoptic,
Afiºare
grafic
determinã afiºarea unui
grafic
doar
pentru punctul
de mãsurã ales
din tabel.
Afiºarea sub
aceastã formã a
punctelor de
mãsurã
se
realizeazã fãrã a
ºterge ecranul
curent.
Sperãm ca prin aceastã aplicaþie sã realizaþi avantajele
oferite de folosirea sistemelor CitectSCADA atât în
automatizarea proceselor industriale, cât ºi în
monitorizarea ºi controlul acestora de la mare distanþã.
Valentin ANDRONACHE
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Securizarea muncii pe maºini
ºi sisteme de producþie
În cazul utilajelor destinate producþiei ºi
deservite de operatori umani, evitarea
accidentelor
datorate
intervenþiilor
întâmplãtoare, cauzate de factori ergonomici,
precum munca repetitivã sau oboseala, se
materializeazã în sisteme de protecþie
performante, cum este cazul barierelor optice
de protecþie.
Acestea trebuie sã se regãseascã acolo
unde riscul potenþial nu poate fi preîntâmpinat
sub o altã formã ºi sunt frecvent întâlnite pe
maºini-unelte ºi centre de prelucrare, pe prese,
pe maºini de îndoit ºi tãiat tablã, la posturi de
sudare, pe standuri de încercãri, la sistemele
automate de asamblare, pe utilaje speciale
destinate prelucrãrii lemnului sau la delimitarea
perimetrelor în care opereazã roboþi industriali,
maºini automate de paletizat ºi împachetat,
sisteme de transfer/transport º.a.
Implementarea barierelor optice de protecþie
intrã în responsabilitatea producãtorilor acestor
utilaje, dar totodatã ºi a celor care utilizeazã
sisteme de producþie care nu au fost utilate din
construcþie. În contextul aderãrii României la UE, alinierea
normelor de protecþie a muncii va trebui sã fie evidenþiatã de
prezenþa sistemelor de protecþie, acþiunea de implementare a
acestora pe utilaje fiind o dovadã a calitãþii procesului de
producþie în perspectiva de audituri pentru atragerea de clienþi
externi, conferã confort în relaþia cu autoritãþile ºi cel mai mult,
apãrã pe operator de accidentare.
În aceastã direcþie, firma germanã PEPPERL+FUCHS,
important producãtor de senzori de proximitate, traductoare ºi
module de interfaþã, a alocat în timp resurse însemnate unui
astfel de sector, fiind în prezent printre principalii furnizori de
sisteme optice destinate protecþiei muncii pe maºini, conform
standardelor actuale EN954-1 ºi IEC/EN61496, adoptate ºi de
legislaþia românã privind normele de protecþia muncii.
SLC

Danger
zone
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Protective
field

DistanceS
Approach/
convergence
direction

Având în vedere cã fiecãrui tip de utilaj ºi de operaþie
efectuatã pe acesta îi corespunde un grad de risc tradus
într-un anumit grad de protecþie: la pãtrundere deget, mânã
sau corp; metodologia dupã care este realizatã
dimensionarea ºi amplasarea sistemului de protecþie cu
bariere optice este bine pusã la punct ºi conþine formule
raportate la anumite caracteristici ale utilajului, atât
constructive, cât ºi funcþionale, spre exemplu tipul ºi
amplasarea riscului, timpul de reacþie la oprire imediatã.
Gama de produse, dezvoltatã de PEPPERL+FUCHS, acoperã marea majoritate a aplicaþiilor
în acest domeniu, în cele ce urmeazã fiind prezentate succint clasele de sisteme de protecþie cu
marca PEPPERL+FUCHS VISOLUX:
A. Seria SLA, destinatã protecþiei la pãtrundere în perimetru cu risc de accidentare,
este compusã din senzori individuali de tip emiþãtor ºi receptor cu funcþionare în opoziþie
ºi un modul de monitorizare (cod SLVA sau SC4-8) care urmãreºte, conform funcþiei
setate, starea întregului sistem. Conform cu particularitãþile aplicaþiei, un singur modul de
monitorizare poate analiza activitatea pânã la 8 perechi de senzori fotoelectrici SLA. Alegerea
modelului de senzor este determinatã de distanþa necesarã a fi protejatã; între emiþãtor ºi receptor
aceasta poate atinge de la 5 la 65 m în condiþii de lucru curate. În cazurile în care trebuie protejate
mai multe laturi ale aceluiaºi perimetru se pot folosi oglinzi care sã devieze raza transmisã de
emiþãtor sub unghiul necesar atingerii receptorului.
B. Seria SLP este destinatã de asemenea protecþiei la pãtrundere în perimetru
ºi funcþioneazã dupã principiul seriei SLA, cu diferenþa cã senzorii sunt integraþi
în cadrul unui profil rectangular, la distanþe exacte. Astfel, în cadrul seriei SLP,
regãsim soluþii cu 2 raze dispuse la 500mm (cod SLP-2), cu 3 raze dispuse la 400mm (cod

SLP-3) ºi cu 4 raze dispuse la 300mm (cod SLP-4). Un
caz particular în cadrul acestei serii este sistemul SLP8-2
la care emiþãtorul ºi receptorul se aflã în aceeaºi carcasã,
o singurã razã transmisã de emiþãtor fiind reflectatã de un
sistem care conþine douã oglinzi dispuse la 45 de grade ºi
care determinã întoarcerea razei cãtre receptor cu o
deviaþie pe verticalã de 500mm. De reþinut faptul cã în funcþie
de complexitatea aplicaþiei un modul de urmãrire a stãrii
sistemului poate avea în analizã atât sisteme SLA, cât ºi SLP.
C. Seria SLPC este destinatã protecþiei la
pãtrunderea în perimetru ºi are caracteristici
identice cu ale seriei SLP, diferenþa majorã în acest
caz fiind aceea cã funcþiile modulului extern pentru
monitorizarea sistemului sunt integrate în profilul
rectangular al barierei optice receptor.
D. Seria SLC este destinatã protecþiei la
pãtrundere în spaþiul unui utilaj ºi funcþioneazã pe
principiul barierelor optice în opoziþie, emiþãtor/
receptor, numai cã numãrul razelor este mare, iar distanþele
dintre acestea sunt cu mult reduse. În funcþie de aceste
caracteristici, care conferã sistemului o anumitã rezoluþie, se
disting urmãtoarele clase de protecþie:
➧ Seria SLC 14, cu rezoluþia de 14mm, este destinatã
protecþiei la pãtrundere deget ºi este sistemul cu rezoluþia cea
mai înaltã care permite sesizarea în spaþiul cu factor de risc
crescut a prezenþei unui obiect cu dimensiunile degetului.
Conform cu înãlþimea spaþiului prin care se poate pãtrunde în
zona periculoasã, se poate opta pentru o anumitã înãlþime a
câmpului activ de protecþie al barierelor optice. În acest sens
se va alege un model cu o înãlþime a câmpului mai mare sau
egalã cu cea de pe utilaj, dupã cum urmeazã: 150mm, 300mm,
450mm, 600mm, 750mm sau 900mm. Pe de altã parte, distanþa
dintre bariera opticã emiþãtor ºi cea receptor poate atinge 5m.

➧ Seria SLC 30, cu rezoluþia de 30mm, este destinatã
protecþiei la pãtrundere mânã ºi este utilizatã acolo unde pericolul
anticipat poate produce leziuni în momentul pãtrunderii în spaþiul
de risc a unui obiect cu dimensiuni mai mari sau egale cu cele
ale mâinii. La aceastã serie distanþa între emiþãtor ºi receptor
poate atinge 15m, iar înãlþimea câmpului activ, în plus faþã seria
SLC14, poate fi configurat la:1200mm,1350mm,1500mm, 1650mm.
➧ Seria SLC60, cu rezoluþia de 60mm, ºi, respectiv, SLC90,
cu rezoluþia de 90mm, sunt utilizate în aplicaþii în care riscul
potenþial este mai scãzut decât în cazul celor douã sisteme din
aceeaºi clasã prezentate mai sus, dar totodatã aplicaþiile unde
sunt recomandate nu fac obiectul protecþiei la perimetru.

De reþinut faptul cã sistemele de protecþie cu bariere optice
pot fi instalate ºi acolo unde operatorul trebuie sã intervinã între
anumiþi pasi ai acþiunii utilajului respectiv, sistemul de comandã
al acestuia fiind intercondiþionat de activitatea sistemului de
protecþie ºi de intervenþia operatorului uman. Bariera opticã este
deseori completatã cu sisteme de tip gard de protecþie, ferestre
de vizionare, uºi cu sistem de interblocare etc. Existã situaþii în
care se cere protejarea mai multor ferestre cu risc de pe un
utilaj fãrã ca sistemul sã poate fi configurat cu oglinzi pentru
realizarea unei protecþii pe colþ, spre exemplu la o presã la care
intervenþia se face de doi operatori, dispuºi faþã în faþã ºi efectuând
operaþia silmultan. În aceastã situaþie sunt necesare douã
câmpuri optice de protecþie, a cãror stare însã afecteazã aceeaºi
maºinã. Pentru astfel de aplicaþii Pepperl+Fuchs vã oferã
opþiunea soluþiei de bariere optice master-slave, la care un sistem
de protecþie poate fi format din mai multe bariere optice emiþãtor/
receptor. De asemenea, prin setarea receptorului se eliminã
posibilitatea influenþãrii de cãtre emiþãtorul unui alt sistem integrat
pe un utilaj vecin. Totodatã, existã situaþii în care prin fereastra
care delimiteazã zona periculoasã de cea normalã, sunt ejectate
produse în stare finitã sau intermediarã, aºa cum este cazul
maºinilor de paletizat automate, la care paletul încãrcat este
transferat pe transportoare cu role antrenate în afara postului
de paletizare prin opturarea barierelor optice. Pentru ca sistemul
de conducere ºi control al maºinii sã facã diferenþa între
opturarea accidentalã a barierei optice de cãtre operator, care
are ca efect oprirea imediatã a maºinii, ºi opturarea de cãtre
produs, care are ca efect pãstrarea funcþionãrii, se va utiliza
soluþia cu bariere optice care au caracteristicã muting, în sensul
cã funcþioneazã împreunã cu douã perechi de senzori în opoziþie
dispuse de o parte ºi de alta a barierei optice. În acest fel întregul
sistem cunoaºte direcþia de pãtrundere în zona periculoasã ºi
cauza opturãrii barierei optice.
Firma SYSCOM 18, în calitate de reprezentant pe piaþa
româneascã al firmei germane Pepperl+Fuchs, vã oferã sistemul
optim aplicaþiei dumneavoastrã ºi sprijinul total în alegerea acestuia.
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AEC - 6810

Controler tip embedded
fãrã ventilator

În mai multe din numerele anterioare ale publicaþiei Syscom - info au fost prezentate
o parte dintre produsele firmei AAEON:
➧ calculatoare pe o singurã placã, tip SBC
➧ ºasie industriale
➧ monitoare industriale
➧ panouri PC
➧ staþii de lucru industriale.
În acest numãr urmãrim prezentarea pe scurt a altei grupe de produse AAEON, ºi
anume controlere tip embedded fãrã ventilator.
Din aceastã grupã fac parte deocamdatã douã produse AEC-6810 ºi AEC-6820,
diferenþiate prin câteva performanþe.
Pentru familiarizarea cu aceste produse prezentãm tipul AEC-6810.
AEC-6810 se deosebeºte printre celelalte produse de acelaºi tip aflate pe piaþã prin
dimensiunile reduse, performanþe de cel mai înalt nivel, multifuncþionalitate.
Testul de vibraþii în condiþii grele a fost certificat.

În afarã de asta dispozitivul anti-vibraþii pentru HDD poate fi folosit pe instalaþii cu
frecvenþã mare de vibraþie.
Acest model cu dimensiuni compacte oferã utilizatorului mai multã flexibilitate ºi
mai multe variante pentru integrare în sisteme.
AEC-6810 suportã mai multe sisteme de operare, cum ar fi WINDOWS CE.NET 4.2,
WINDOWS XP Embedded ºi familia Windows normalã.
Cele 4 porturi pot permite aplicaþii de automatizãri industriale. Funcþia multimedia
cu ieºire TV audio oferã, de asemenea, creativitate ºi inovaþie utilizatorului, pentru a
pune în practicã toate posibilitãþile oferite de sistem, în domenii înrudite.
·Principalele caracteristici ale calculatorului
COM
Reset
AEC-6810 sunt:
System LED
4USB
HDD LED
➧ Proiectare fãrã ventilator, cu procesor VIA Eden
de 667 MHz
➧ Suportã o memorie Compact Flash ºi opþional
modul HDD
➧ Proiectare pentru montare pe ºinã sau pe perete
power switch
➧ Ethernet/4 porturi COM/4 porturi USB/ ieºire audio TV
Compact Flash slot

Specificaþii
Sistem
➧ CPU:

VIA Eden 667 MHz

➧ Memorie: maxim 512 MB

Audio
S-video
COM

➧ Ethernet: 10/100 x 1
➧ SSD:

RCA
COM

DC power Inlet

slot compact Flash x 1

➧ Memorie tip hard: modul HDD de 2,5"  opþional
➧ Port serial: 3 x RS-232, 1 x RS-232/ 422/ 485
➧ Audio: microfon/intrare linie/ieºire
➧ USB:

linie

VGA
Ethernet
keyboard/mouse

4 x USB 1.1

➧ TV-out:

ieºire S  video ºi RCA

➧ Alimentare: DC  convertor DC/ DC inten (9  30 Vcc/ 5V, 6A) AC  adaptor extern (opþional)

(100-240Vc.a./12V)
➧ Control: ➧ comutator pornit/oprit
➧ buton reset.
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Mecanic
➧ Construcþie: aliaj Al
➧ Culoarea: albastru închis
➧ Montare: pe perete sau pe ºinã DIN
➧ Dimensiuni: (212 x 64 x 107) mm
➧ Greutate: 2,2 kg.
Mediu
➧Temperatura de lucru: ➧ (-15 60) C, cu compact flash
➧ (0 50) C, cu hard disc
➧ Umiditate: (5 95)%, fãrã condens
➧ Vibraþii: ➧ cu modul HDD: 1g/5
500 Hz aleatoriu
➧ fãrã modul HDD: 5g/5
500 Hz aleatoriu
➧ EMC: CE/ FCC clasã A.
George BARBÃLATÃ

Analizorul
on-line Sentinel
Ty t r o n i c s
Sentinel este primul
analizor on-line care
poate fi folosit pentru
monitorizarea apelor
reziduale
ºi
a
proceselor chimice în
acelaºi timp.
Modalitatea de
operare prin meniu ºi
sistemul constructiv
modular fac ca aparatul
sã fie uºor de întreþinut.
Aparatul poate fi
folosit
pentru
determinarea acizilor,
bazelor, carbonaþilor,
amoniacului (ionului de
amoniu), nitraþilor,
nitriþilor, fosfaþilor,
peroxizilor, clorului,
cianurilor, fluorurilor,
ionilor
metalici
(aluminiu, mangan,
nichel, fier, argint),
pentru determinarea
duritãþii, culorii etc.

În
vederea
realizãrii
acestor
determinãri
se
utilizeazã colorimetria, titrarea potenþiometricã ºi senzorii ion - selectivi.
Toþi parametri care vor fi urmãriþi pot fi programaþi de utilizator,
iar metodele de analizã pot fi configurate pentru domenii diferite
de concentraþie. Setãrile privitoare la calibrare sunt multiple.
Analizorul poate fi programat pentru executarea periodicã a
operaþiei de curãþare ºi calibrare a senzorului de mãsurã sau a
celulei de reacþie.
Metoda de prelevare este simplã ºi duce la obþinerea unui
volum reproductibil de probã, care este în jur de 10-30 mL În acest
volum se pot face determinãri de ordinul ppm ºi ppb.
Amestecarea se obþine prin utilizarea unui amestecãtor
magnetic acoperit cu teflon.
Pentru curãþare ºi calibrare se utilizeazã pompe peristaltice.
Calibrarea este efectuatã de ori câte ori este nevoie.
Sistemul colorimetric se bazeazã pe un sistem optic dublu, cu
compensarea culorii ºi a turbiditãþii. Pentru efectuarea mãsurãtorilor
se utilizeazã senzori colorimetrici pentru mãsurãtori directe de
absorbanþã (conform Legii Lambert-Beer). Senzorii sunt construiþi
din Kynar ºi Hasteloy C.
Analizorul poate fi folosit pentru analizã titrimetricã, el putând
fi complet automat. Se poate stabili frecvenþa analizei ºi a calibrãrii.
Pentru determinarea anumitor ioni sistemul foloseºte senzorii
ioni  selectivi.
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Vâscozimetrul
7827

Caracteristici:
Multi-streaming: se pot analiza pânã la 6 efluenþi.
➩ în curent: 1x4-20 mA, programabilã, per efluent
Ieºiri:
➩ 2 porturi seriale RS232C
➩ 8 relee configurabile, normal închis sau normal deschis, pentru alarme sau
funcþii.
Intrãri: 8 intrãri digitale, care se pot cupla cu un automat programabil.
Datele obþinute pot fi înregistrate în memoria volatilã (120 analize) ºi se reþin ultimele
25 de calibrãri.
Carcasa este de tipul IP65.
Alimentarea la 100-240 VAC, consum 200 Waþi maximum.

Aplicaþii posibile
ºi scheme de instalare
Fig. 1

Þinând cont
de tipurile de lichide
care pot fi întâlnite în
procese ºi de
aplicare a ecuaþiei
date în STM D341,
analizorul
de
vãscozitate 7827 se
poate folosi în mai
multe feluri, dupã
cum urmeazã:
➧Mãsurarea
directã
de
vâscozitate prin
utilizarea
unui
singur analizor de
vâscozitate 7827 ºi
a unui schimbãtor
de cãldurã

Sistemul este utilizat frecvent pentru înlocuirea directã a
vâscozimetrelor de proces capilare, obþinându-se un rãspuns rapid, în
timp real, ºi o precizie ridicatã în ceea ce priveºte valorile de vâscozitate
obþinute, lucrãrile de întreþinere fiind reduse. Vâscozitatea cinematicã, în
acest caz, este mãsuratã la temperatura de referinþã (vezi schema 1).
Temperatura de referinþã este menþinutã constantã prin amestecarea
controlatã a fluidului de lucru, dupã trecerea acestuia printr-un dublu
bypass în care una din ramuri este încãlzitã sau rãcitã printr-un
schimbãtor de cãldurã (vezi schema 1).
Metoda permite un control precis al temperaturii fluidului.
Temperatura poate fi menþinutã pe intervalul de la -18 C la ≈ + 100 C,
timpul de rãspuns fiind în mod obiºnuit mai mic de 60 de secunde.
Acest mod de montare este recomandabil pentru aplicaþiile de tipul:
➧ Înlocuirea directã a sistemelor capilare de proces pentru determinarea

vâscozitãþii

➧ Procesarea uleiurilor lubrifiante
➧ Determinarea vâscozitãþii în conductele pe unde curg produse

petroliere diferite.

➧ M ã s u r a r e a
indirectã a vâscozitãþii
prin utilizarea unui
singur vâscozimetru,
fãrã condiþionarea
fluidului pentru care se
face determinarea.

Schema 1

7951

PID
PUMP

7827

PID

În acest sistem se
utilizeazã un singur
PID
analizor de vâscozitate
care este instalat într-un bypass unde exsitã un debit constant, direct
în rezervor sau în conducta principalã.
Pentru determinarea vâscozitãþii de bazã se poate aplica metoda
de determinare a vâscozitãþii cu aplicarea ecuaþiei de bazã sau prin
metoda familiei de curbe  metoda multiparametricã.( Fig.1 ).
Vâscozitatea de bazã poate fi luatã în considerare în aplicaþiile unde
se urmãreºte determinarea vâscozitâþii cinematice. Metoda de
determinare a vâscozitãþii prin aplicarea ecuaþiei de bazã poate fi utilizatã
când vâscozitatea variazã moderat cu temperatura, iar compoziþia
produsului este relativ constantã. Testãrile periodice de laborator trebuie
sã valideze constanta B luatã în considerare.
Determinarea vâscozitãþii în cazul produselor cu o compoziþie
neomogenã se face prin utilizarea metodei multiparametrice.
Acest mod de montare este recomandabil pentru aplicaþiile de tipul:
➧ Controlul vâscozitãþii uleiurilor de pirolizã  uleiuri de stingere
➧ Amestecarea bitumurilor
➧ Amestecarea uleiurilor grele
➧ Determinarea vâscozitãþii în conductele unde curg produse petroliere diferite.

Schema 2

În numãrul urmãtor vom vorbi despre alcãtuirea
sistemului.

PID
PUMP

7951

7827

Sorin VUCEA
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Tiristoare pentru controlul fazei
Fig. 1
8000 V

T1901N
T1503N T2561N
T1501N T2563N
T201N

7000 V

T501N

821N T1081N
T1201N

T551N
T553N
Discuri
ceramice

5200 V
5000 V
4800 V

power

T1551N T2351N T2851N T4001N
T1451N T2161N T2401N T4003N

Discuri
epoxy

Diametru pastilã 88,5 mm
Diametru carcasã 120 mm

4400 V

the

4200 V 1200 VRMS

T1971N
T1401N

T731
T739N
T729N

T379N

4000 V
3800 V
3600 V 1100 VRMS
3400 V
3200 V
2900 V
2600 V
T308N
2400 V
2200 V 690 VRMS
2000 V
1800 V 550 VRMS T218N T358N T7508N T588N
1600 V
T298N T378N
1400 V
1200 V
T618N

future

1851N

T3101N

Discuri ceramice

T380N
T901N
T869N

T2001N
T1601N

T3801N

T1929N

T4301N
T459N

T659N

T639N

T699N

T1219N T1589N T2101N T2479N

T829N
T1039N

T879N T1049N T1189N

T1329N

T1869N

T2709N

T1509N

T1989N

T3159N

T719N

Discuri epoxy

200 VRMS
600 V T348N
400 V
Diametru
pastilã
Diametru
carcasã

21 mm

T398N T568N T828N T1078N

T2509N T3709N

38 mm 42 mm 46 mm 51 mm 55/56 mm 58 mm 65 mm 75 mm 80 mm 100 mm 119 mm
100 mm 120 mm 110 mm 150 mm 170 mm
57/60 mm
75 mm

23 mm 25 mm 30 mm 32 mm
41 mm
50 mm

ø48

2,3

C

6

0,5 mm2/280 mm
red

silicon tube (red)
A

ø48

3,5+0,1 x 3,5 deep
on both sides

plug

2(70mm2)
4 (6.3x0.8)
0,5 mm2/280 mm
yellow

HK
4,8 x 0,8

.7
max

clamp part
10

30

75

120

270

3,2

5 (6.3 x 0,8)

13
HK
G

17,5

26

T1258N

4
1
plug
Fig. 2

Gama tiristoarelor pentru
controlul fazei (normale) în carcasã
tip disc, produse de firma EUPEC,
poate fi sintetizatã conform
prezentãrii din Fig. 1.
Pentru familiarizarea cu
aceastã prezentare luãm spre
exemplificare tiristorul T1039N.
Principalele caracteristici care
se pot deduce din Fig. 1, pentru
tiristorul T1039N, sunt:
➧
➧
➧
➧
➧

I TAVM/85C = 1039 A
V DRM = V RRM = 1800...2200V
carcasã: disc epoxy
diametru carcasã: 75 mm
diametru pastilã: 48 mm.

ø54

2,8 x 0,8

2

5
4

1
Fig. 3

Fig. 4

Detaliile constructive ale acestui tiristor sunt prezentate
pentru referinþã în Fig. 2.
În afara tiristorilor normali în capsula disc, EUPEC produce,
de asemeni, tiristori în capsulã cu ºurub (Fig. 3) sau cu talpã
(Fig. 4).
Alte categorii de tiristori din producþia EUPEC sunt:
➧ tiristoare rapide
➧ tiristoare asimetrice rapide.

Pentru detalii complete în ceea ce priveºte toatã gama de produse
EUPEC vã rugãm sã ne contactaþi.

George BARBÃLATÃ
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