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Automatizarea reactoarelor cu program ciclic
În industria chimicã, nu întotdeauna reacþiile chimice sunt procese unitare, ce se pot
desfãºura continuu, atât prin specificul mecanismului de iniþiere, dar mai ales datorat
unor elemente ce þin de respectarea unor rapoarte stoechiometrice bine stabilite ºi
predeterminate în elaborarea procesului de laborator.
Un caz specific, care trebuie sã respecte restricþiile de laborator, dar cãruia i se
impune ºi o flexibilitate cerutã de o gamã largã de "reþete" ºi uneori ºi componente de
reacþie ce trebuie introduse în sistem, o reprezintã reactoarele tip autoclavã.
Principalele faze ºi componente ale sistemului ce trebuie urmãrite sunt:
➧ pregãtirea ºi asigurarea reactorului cu utilitãþile impuse (agenþii termici necesari,
sistemul de amestecare, regimul de presiune din reactor)
➧ crearea de sisteme de dozare a componentelor principale ºi secundare ºi urmãrirea
stadiului elementelor dinamice
➧ asigurarea ºi crearea unui subsistem de siguranþã - mai ales dacã sunt condiþii ºi
existã ºi riscul ca reacþia sã fie scãpatã de sub control datoritã factorilor aleatori sau
unor erori umane.
O asemenea aplicaþie a fãcut obiectul Departamentului Sisteme din cadrul
SYSCOM 18, care, în decursul unei perioade de aproximativ 4 luni (dec. 2003-martie 2004),
a pus la punct programul de automatizare a primului reactor de tip autoclavã pentru
obþinerea unei game variate de rãºini în cadrul SC AZUR Timiºoara.
Având asiguratã, în primul rând, conlucrarea cu o echipã tehnologicã de calitate a
beneficiarului, care nu a precupeþit nici un efort privind verificarea experimentalã a datelor
de laborator, soluþiile tehnice adoptate asigurã:
➧ dozarea componentelor în fazã lichidã bazatã pe elemente de debitmetrie masicã
➧ dozarea componentelor ingredientelor de adaus prin cântãrire cu doze gravimetrice
➧ urmãrirea desfãºurãrii regimului termic al reacþiei - începând cu faza de amorsare
a acesteia ºi pânã la desãvârºirea ei, inclusiv faza de rãcire, prin intermediul unui
program asistat de un automat programabil, al cãrui soft de aplicaþie este permanent
perfectibil ºi care se poate salva în forma tuturor reþetelor demonstrate ca reutilizabile
➧ reglarea regimului termic bazat pe elemente de execuþie de înaltã fiabilitate ºi
repetabilitate
➧ gestionarea tuturor elementelor ce prezintã importanþã economicã, statisticã ºi de
management al întregului sistem
➧ dezvoltarea sistemului ºi extinderea lui la un numãr tot mai mare de reactoare tip
autoclavã, asigurând de la început posibilitãþile unei asemenea dezvoltãri ºi pentru

crearea suprasistemului de urmãrire al
întregii unitãþi economice.
Întreg pachetul de programe,
livrarea de echipamente necesare,
elaborarea proiectului de execuþie,
asistenþa tehnicã la montaj ºi punere
în funcþiune, dar ºi asistenþã ºi
conlucrarea cu beneficiarul, dupã
punerea în funcþiune, au asigurat
crearea unei experienþe ce poate
extinde aceastã activitate în beneficiul oricui doreºte
modernizarea unor asemenea procese unitare acest lucru se referã la fabricaþiile tuturor gamelor
de rãºini, produse de tip polistiren, policlorurã de
vinil sau a dispersiilor acrilice.
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sesizare prezenþã: cu o singurã setare, prin TEACH
IN , cãreia îi corespunde o singurã ieºire de tip releu sau
tranzistor PNP sau NPN, contact programabil NO/NC,
respectiv cu douã setãri prin TEACH IN cãrora le
corespund douã ieºiri PNP sau NPN. Spre exemplificare,
este cazul sesizãrii atingerii nivelului de minim ºi de
maxim într-un rezervor pentru comanda de pornire/oprire
alimentare. Cu acelaºi senzor se poate seta o funcþie
prin care se poate urmãri depãºirea limitelor unei ferestre
de nivel setate.
Având în vedere toate aspectele dimensionale ºi
funcþionale, dar ºi de preþ, descrise mai sus, senzorii cu
ultrasunete PEPPERL+FUCHS F42 ºi F42S trebuie sã
facã obiectul analizei pentru rezolvarea eficientã a
proiectelor dumneavoastrã. În acest sens, pentru alegerea
modelului optim sau pentru informaþii suplimentare vã
rugãm sã ne contactaþi.
➲

Senzorii cu ultrasunete F42 ºi F42S
Moderni, fiabili, preþ accesibil

Firma germanã PEPPERL+FUCHS, prin divizia FACTORY AUTOMATION, produce o gamã
diversificatã de senzori ºi traductoare cu ultrasunete destinate unor aplicaþii diverse, precum sesizarea
proximitãþii unor obiecte complexe, sesizarea sau mãsurarea nivelului º.a.

7 LTRASONIC
5 ENSORS

Gabriel SALVAROVSCHI

TIB 2004
În perioada

5-10 octombrie

vom fi prezenþi

Datoritã diversitãþii aplicaþiilor unde este recomandat, dar ºi costurilor de achiziþie extrem de
atrãgãtoare, vã supunem atenþiei gama de produse F42, care se distinge prin urmãtoarele caracteristici:
➲ mod de funcþionare
difuz, cu emiþãtorul ºi
receptorul integrate în
carcasa rectangularã
compactã,
cu
dimensiunile
80x80x34mm, din PBT
➲
douã variante
constructive prin
modul de aºezare a
zonei active: pe
suprafaþa frontalã
(F42) sau pe cea
lateralã (F42S), opþiunea pentru unul din cele douã modele fiind condiþionatã de poziþia la montare
➲ cu tensiunea de alimentare în domeniul 10
30VDC, compensare a temperaturii ºi opþiune pentru sincronizare
➲ cu funcþie de învãþare TEACH IN, care oferã o uºoarã setare a punctelor de interes prin apãsarea butoanelor
cu membranã încorporate
➲ în construcþie cu mufã M12 care conferã o bunã interschimbabilitate.
Se
regãsesc
modele cu domeniul de
sesizare cuprins între:
3 0 . . . 4 0 0 m m ,
3 0 . . 5 0 0 m m ,
80
1500mm,
60
2000mm,
200...4000mm.
Pe
aceste
domenii de sesizare,
în funcþie de modelul
ales, se poate opta
pentru:
➲ mãsurare continuã, cu semnal de ieºire analogic 4..20mA sau 0..10V. În acest caz, prin funcþia
TEACH IN sunt setate limitele reale ale domeniului mãsurat, care trebuie sã se încadreze în
valorile limitã ale domeniului de sesizare. Spre exemplificare, în cazul mãsurãrii nivelului cu o
variaþie a înãlþimii de nivel cuprinsã între 0 1600mm, se va monta un model cu domeniul 60..2000mm.
Pe acesta se vor seta prin apãsare pe buton, prin aducerea nivelului la pragul minim, respectiv
maxim, a celor douã limite de 0 ºi 1600 mm.

la TIB

2004,
în

PAVILIONUL CENTRAL
ROMEXPO,
nivel.
Vom expune:

➲

traductoare de nivel
➲

➲

sisteme monitorizare emisii
➲
➲
➲
➲

➲

senzori

debitmetre
analizoare

regulatoare

traductoare de umiditate

accesorii încãrcare/descãrcare
cisterne auto
➲
➲
➲

pompe

valve ºi actuatoare

sisteme de achiziþie date
➲ SCADA.

.
tãm
p
te
aº
Vã
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Precizia de mãsurare
Repetabilitatea un factor esenþial

În alegerea unui traductor, indiferent de natura mãrimii pe care acesta o converteºte,
este întotdeauna importantã adaptarea performanþelor acestuia la cerinþele procesului
respectiv. Din cauzã cã fiecare pas câºtigat în îmbunãtãþirea preciziei de mãsurare este
însoþit de cheltuieli suplimentare, este bine sã se evalueze întâi cerinþa de precizie a unui
proces.
De exemplu, se apreciazã cã este necesar sã se cunoascã cota unui lac de acumulare
cu precizia de 1mm pentru un domeniu de 100 de metri, dar se pierde din vedere cã
aceastã precizie reprezintã o cantitate infimã din cantitatea totalã, din lac. Chiar dacã în
valoare absolutã, pentru fiecare kilometru pãtrat aceastã eroare reprezintã 1000 de metri
cubi, aceasta reprezintã 1/500.000 din volumul total al rezervorului, o cantitate care nu se
regãseºte în nici o evidenþã.
În acest fel de situaþii este mult mai important ca traductorul sã sesizeze cu precizie
variaþia mãrimii mãsurate, ceea ce dã o informaþie suficient de bunã asupra desfãºurãrii
procesului.
Repetabilitatea traductorului este un parametru care poate deveni foarte important
în interpretarea evoluþiei unui proces.
Fig. 1
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●
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Ca exemplu, este clasicã analogia cu punctele
obþinute la un concurs de tir.
În prima imagine Fig. 1 sunt figurate rezultatele tragerii
cu o armã care a nimerit þinta în jurul punctului central,
fãrã sã iasã în exteriorul cercului de razã 1/2. Se poate
aprecia cã s-a obþinut o precizie destul de bunã.
În a doua imagine Fig. 2 sunt figurate rezultatele
tragerii cu o armã care a nimerit þinta destul de departe
de punctul central, în afara cercului de razã 3/4. Având
în vedere cã aceste lovituri nu au atins þinta, se poate
aprecia cã precizia este nesatisfãcãtoare.

În acest caz, avantajul esenþial este cã Fig. 2
loviturile fiind foarte grupate se poate efectua
o corecþie, astfel încât toate loviturile pot fi
● ●
încadrate într-un cerc cu raza mai micã decât
● ●
1/4.
În mod similar, un traductor care are
repetabilitatea într-un domeniu foarte mic,
adicã valoarea mãsuratã, în diferite
momente, în aceleaºi condiþii variazã cu un
procent foarte mic, faþã de valoarea
mãsuratã anterior, chiar dacã este sensibil
diferitã de valoarea realã mãsuratã cu un
etalon, poate fi corectat astfel încât sã se
interpreteze corect valoarea mãsuratã.
Abaterea de repetabilitate foarte micã permite ºi corectarea erorilor de neliniaritate.
Dacã abaterea este cunoscutã ºi stabilã, se pot introduce corecþii corespunzãtoare,
astfel încât se obþin rezultate remarcabile cu traductoare relativ ieftine sau nepretenþioase.
Condiþia esenþialã este ca performanþa traductorului sã fie comparatã cu cea a unui
traductor precis.
În mod practic, corecþiile Fig. 3 pot fi aplicate în sistemul de achiziþie, inclusiv în
afiºajul digital. Existã furnizori de indicatoare digitale, care includ în acesta o memorie în
care se stocheazã pentru un punct mãsurat valoarea realã care trebuie afiºatã.
De regulã se Fig. 3
utilizeazã un numãr
Mãrime
finit de puncte de
afiºatã
liniarizare, valorile
intermediare fiind
calculate de cãtre
microprocesorul
inclus,
prin
interpolare.
Precizia obþinutã
depinde de talentul
celui
care
programeazã
instrumentul, care
trebuie sã aleagã
Mãrime
punctele
astfel
mãsuratã
încât abaterea de
la linearitate între douã puncte sã fie cât mai micã. De regulã, punctele de liniarizare sunt
cu atât mai dese cu cât abaterea de la linearitate este mai mare.

Metoda permite obþinerea unui maxim de performanþã cu
componente având un preþ destul de scãzut.
*
Aceeaºi metodã se foloseºte chiar pentru compensarea
internã a traductoarelor.
Tehnologia electronicã avansatã a permis fabricarea unor
microprocesoare cu memorie de capacitate relativ mare, sau cu
un sistem special de parametrizare astfel încât, pornind de la un
traductor relativ imprecis, dar stabil, sã se obþinã un semnal de
ieºire foarte precis.
Preþul de producþie a fost redus în acest caz, substanþial,
concomitent cu creºterea performanþei.
*
Metoda permite obþinerea unui maxim de performanþã cu
componente având un preþ destul de scãzut.

Instrumentul
digital
Codix 550,
produs
de
KÜBLER,
poate
efectua
liniarizarea
în 24
de puncte

Vasile ENACHE

Am fost vizitaþi de doamna ANA HOWSON
de la firmaQUANTACHROME
din Anglia

Am primit vizita reprezentanþilor firmei KYORITSU
din Japonia, T. TATSUMURA,
ºi din Italia, SANDRO CONTI
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Fig. 1

Domeniul mic de mãsurã NOx (0-5 ppm)
➧ Analizor cu electronicã inteligentã bazatã pe
microprocesor cu software adecvat
➧ Componente de condiþionarea probei
standardizate
➧ Interfeþe diverse, Ethernet, Modbus etc. deschise
cãtre alte sisteme
➧ Unitate tipizatã
➧ Mãsurarea concentraþiei CO ºi O
➧ Alte componente mãsurate (SO , CO, THC etc.).
➧

Advance Optima LoNOx
Tehnologia clasicã pentru determinarea concentraþiei de noxe, utilizatã
de peste 40 de ani, este satisfãcãtoare pentru o gamã largã de aplicaþii.
În prezent standardele ºi cerinþele de monitorizare a noxelor au devenit
tot mai restrictive, cu sprijinul opiniei publice, fapt care a condus la necesitatea
ca aceastã tehnologie sã fie perfecþionatã în sensul obþinerii de performanþe
în concordanþã cu noua legislaþie.
Acesta este motivul pentru care echipa de specialiºti din cadrul firmei
ABB s-a preocupat sã dezvolte sistemul de analizoare Advance Optima ºi
sã creeze sistemul CEMS LoNOx.
Advance Optima LoNOx CEMS
Principiul de mãsurã, absorþia în UV
➧ Domeniu de mãsurã NOx mic (0-5 ppm)
➧ Domeniu extensibil 0/5/10/50/250/500
➧ Principiu de mãsurã pe baze fizice
➧ Eliminare interferenþã H O&CO
➧ Costuri de operare reduse.
Alþi componenþi mãsuraþi
➧ SO (UV sau IR-infraroºu)
➧ CO&CO (IR)
➧ O (paramagnetic sau celulã electrochimicã)
➧ THC (ionizare în flacãrã).
Analizoare cu electronicã inteligentã
➧ PLC integrat
➧ Validarea zilnicã a parametrilor
➧ Calibrare automatã
➧ Purjare automatã sondã
➧ Software pentru HMI la distanþã (HMI interfaþa om-maºinã)
➧ Software vizualizare Plant Pilot.
Componente condiþionare gaz standard
➧ SCC-C rãcitor gaz
➧ SCC-F unitate pompare, monitorizare gaz
➧ SCC-K NOx, convertor NO -NO.

Advance Optima
Soluþie verificatã

Fig. 2.1

Modulul Limas
(Montaj pe perete)

Interfeþe deschise spre alte sisteme
➧ Interfaþa Ethernet cu protocol TCP/IP
➧ Interfaþa RS232/RS485 cu protocol Modbus
➧ Interfaþa RS232/RS485 cu protocol Profibus
➧ Intrãri/Ieºiri analogice/digitale
Soluþii constructive diverse
➧ Versiunea de panou
➧ Cabinet
➧ Transportabil
➧ În execuþie antiex zona 2.

Performanþe pe
Fig. 4
care se poate conta
Sistemul modular
de analizã CEMS AO LoNOx
este rezultatul a 75 ani
de experienþã a firmei
Hartmann&Braun,
acum integratã în ABB,
al cãrei concept de
realizare
este
fiabilitatea maximã cu
costuri de întreþinere
minime. Procedura de
Celulã de calibrare
calibrare
a
fost
simplificatã prin utilizarea celulei de calibrare patentate.
Stabilitatea celulelor de calibrare a fost testatã pentru o perioadã
de 10 ani ºi a rezultat ca fiind satisfãcãtoare. Calibrarea
automatã, curãþirea prin purjare inversã cu aer a sondei de
prelevare gaze sunt facilitãþi incluse în sistem.
Utilizarea acesteia simplificã ºi ieftineºte lucrãrile de
întreþinere faþã de calibrarea cu gaze îmbuteliate. Un calcul de
specialitate demonstreazã cã aceastã nouã tehnologie poate
economisi cca. 100.000 $ pe întreaga perioadã de viaþã a
echipamentului. Totuºi azotul trebuie utilizat ca gaz zero pentru
întregul sistem.

Fig. 5
CANBUS

Remote
I/O

Limas
(Nox)

Uras
(CO)
(CO )

SCC-C

PC

PC

PC

Router

SCC-F

Fig. 3

Performanþe pentru azi ºi pentru mâine
Standardele privind limitele maxime ale emisiilor au devenit tot mai restrictive ºi acestea vor fi ºi mai
drastice în viitor. Sistemul Advance Optima este conceput sã asigure performanþe superioare în orice
configuraþie. Operatorii de instalaþii poluante au un control mult mai precis asupra emisiilor reducând riscul
contaminãrii nepermise a mediului.Mãsurarea precisã ºi reducerea nivelului de emisie al NOx, unii din cei
mai periculoºi poluanþi, reprezintã un obiectiv major în multe aplicaþii industriale, în special în industria
producerii de energie. Sistemul LoNOx este capabil sã mãsoare la nivel de 1 ppm. Bazat pe mãsurarea în
ultraviolet (UV), AO LoNOx eliminã influenþele de interferenþã transversalã provocatã de H O ºi CO . Ansamblul
LoNOX utilizeazã ca modul de analizã fotometrul Limas 11 UV. Pentru a i se asigura o funcþionare pe termen
lung, Limas 11 utilizeazã ca sursã de radiaþie o lampã cu arc electric fãrã electrozi (EDL). EDL are o mare
stabilitate care este obþinutã prin procedeul cu patru fascicule ºi calculul electronic al dublei compensãri.
Prin aceasta Limas 11 este imun la deviaþia (drift) care în mod normal este asociat sursei de radiaþie,
detectorului ºi contaminãrii celulei de mãsurã. Sistemul se poate configura, de asemenea, pentru mãsurarea
concentraþiei de SO , CO&CO , O ºi THC, prin simpla schimbare sau adãugarea modulelor de analizã
necesare. O singurã unitate de control poate prelua coordonarea a trei module de analizã, în total pentru
ºase componenþi mãsuraþi, iar sistemul se poate extinde în conformitate cu alte cerinþe de analizã.

Control
Center

SYSCON

Fig. 2.2

Sistemul Advance Optima LoNOx
este un concept nou, acceptat în
tehnologia
CEMS
(Monitorizare
continuã a emisiilor).
Sistemul modular flexibil conþine o
singurã unitate electronicã centralã, care
Lampã cu descãrcare fãrã electrozi
se poate interfaþa cu modulele de analizã,
oferind astfel un domeniu larg de posibilitãþi de mãsurã. Modulele de analizã au fost verificate în
funcþionare peste 75 ani în aplicaþii industriale ºi peste 20 ani în aplicaþii CEMS.

MODBUS

ETHERNET DATA HIDWAY

Un nou standard în tehnologia monitorizãrii emisiilor

Acces total în sistem
Control de la distanþã
Performanþele sistemului CEMS AO LoNOx permit
operarea ºi utilizarea sa deosebit de uºor ºi rapid. Graþie
software-ului Remote HMI ºi a interfeþelor Active-X Ethernet
sau M-DDE Modbus, sistemul se poate integra uºor în sisteme
DCS sau reþele de calculatoare de rang superior. Validarea
automatã a parametrilor de stare, calibrarea automatã,
curãþirea prin purjare inversã cu aer a sondei de prelevare
gaze sunt facilitãþi incluse în sistem. Atât semnalele de stare,
cât ºi componenþii mãsuraþi se pot afiºa pe PC din camera de
comandã. Prin adãugarea unui modem standard, este posibilã
efectuarea de service de la distanþã, diagnosticare ºi extindere
software de la distanþã.

CANBUS

Sistem de monitorizare
a emisiilor poluante
ABB - Advance Optima LoNOx CEMS -

CANBUS
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WAN

Magnos (O )

Sistem superior de condiþionare a gazului
Sistemul CEMS LoNOx oferã o gamã variatã de componente
pentru condiþionarea gazului de analizat, elementele principale
fiind rãcitorul de gaz SCC-C, cu simplu sau dublu circuit, SCC-F,
unitate de pompare ºi monitorizare a gazului, convertorul NO /NO
pentru mãsurarea NOx.
Toate aceste elemente se pot integra uºor în cabinetul de
analizã în standard de 19 ºi comunicã pe magistralã cu unitatea
centralã pentru transmiterea de informaþii privind temperatura
gazului, semnale de stare, cum sunt debitul de gaz, apariþia
condensului etc.

Fig. 6

Detalii, oferte, soluþii se pot oricând solicita ºi primi
de la SYSCOM 18.
Mihail ANDREI

SYSCOM 18
SYSCOM
18 SRL
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Aparat portabil
pentru mãsurarea puterii
ºi a energiei

Cum conservarea energiei devine tot mai importantã, firma japonezã Kyoritsu vine în
întâmpinarea nevoilor utilizatorilor cu un instrument portabil uºor de utilizat, instrument cu care
se poate mãsura ºi monitoriza puterea ºi energia electricã.
Kew6300 este un instrument compact ce poate mãsura ºi înregistra:
➧ Tensiune pânã la 600V, valoare RMS, cu 3 domenii: 150V/300V/600V
➧ Curentul pânã la 1000A (cu adaptor, se poate mãsura curentul pânã la 3000A)
➧ Putere ºi energia activã
➧ Putere ºi energia aparentã
➧ Putere ºi energia reactivã
➧ Factor de putere (cosΦ)
➧ Frecvenþa pe domeniul 40-70Hz.

Pentru mãsurarea ºi înregistrarea simultanã a puterii
ºi a energiei în mai multe puncte se pot folosi pânã la 10
instrumente Kew6300 conectate între ele prin HUB-uri
obiºnuite. Datele salvate se vor transfera la calculator pe
rând.
Conectarea mai multor instrumente folosind HuB-uri USB
USB-uri cu 4 porturi

USB-uri cu 4 porturi

PC

USB-uri cu 4 porturi

Terminale intrare tensiune
(VN, V1, V2, V3)

Terminale intrare curent (A1, A2, A3)

Varianta standard cuprinde urmãtoarele accesorii:
conductoare de test tensiune (4 bucãþi), software, cablu
USB, cablu de alimentare, manual de instrucþiuni, baterii,
3 cleºti model 8125, geantã pentru transport.

Terminal conectare cablu alimentare

Dragoº DINU

Conector USB

Slot Card CF
Buton
extragere
CF

Instrumentul poate fi folosit pentru diverse conectãri, 3 faze 4 fire, 3 faze 3 fire, o fazã 2 fire
sau doar 2 fire, în funcþie de necesitãþile utilizatorului.
Setarea instrumentului se poate face foarte uºor, fiind permisã atât din meniul instrumentului,
cât ºi cu ajutorul unui software de setare.
Kew6300 este prevãzut cu memorie internã nevolatilã EEPROM de 128kB cu care se pot
face mãsurãtori timp de maximum 10 zile. Pentru a mãri timpul de mãsurare ºi înregistrare a
parametrilor doriþi, instrumentul acceptã, de asemenea, un card de memorie Compact Flash de
maxim 128MB cu ajutorul cãruia timpul de mãsurare ºi înregistrare poate ajunge pânã la 5 ani. În
varianta standard, aparatul este livrat cu un Compact Flash de 32MB cu care se pot face mãsurãtori
pe o perioadã de maxim un an. Intervalul de memorare a valorilor mãsurate poate fi setat la
1/2/5/10/15/20/30 secunde, 1/2/5/10/15/20/30 minute sau maxim 1 orã.
Pentru a descãrca datele stocate din memoria nevolatilã sau din memoria Compact Flash în
calculator, instrumentul este livrat cu un cablu de conectare USB. De asemenea, o datã cu
instrumentul este livrat ºi un software de setare. Software-ul este folosit atât pentru descãrcarea
datelor în calculator, cât ºi pentru setarea parametrilor înainte de a începe mãsurãtorile.
Instrumentul are un afiºaj mare ºi iluminat pe care se pot vizualiza oricare 3 parametrii din cei
mãsuraþi. Alimentarea se poate face fie cu baterii (cu ajutorul cãrora se pot face mãsurãtori timp
de 7 ore) sau de la reþeaua de alimentare.
Pentru mãsurarea curenþilor, sunt disponibile 4 modele de cleºti, în funcþie de valoarea
curentului mãsurat ºi de diametrul conductorului testat. Varianta standard este livratã cu cleºtele
de curent model 8125 ce are un domeniu de 0-500A c.a. ºi poate prinde un conductor de maxim
40mm.
Alte modele de cleºti sunt:
➩ model 8127 cu domeniul de 0-100A, diametrul maxim al conductorului testat 24mm
➩ model 8126 cu domeniul de 0-200A, diametrul maxim al conductorului testat 40mm
➩ model 8124 cu domeniul de 0-1000A, diametrul maxim al conductorului testat 68mm.
Pentru curenþi mai mari, între 1000A ºi 3000A, pot fi folosite adaptoarele Multi-Tran 8008.
Acestea au ºi avantajul cã pot prinde conductori sau bare de pânã la 100mm.

Analiza On-Line sau In-Line
cu Analizorul Sentinel (II)

În principiu, analizele ºi metodele enumerate în
tabelul din numãrul trecut sunt destinate sã înlocuiascã
analiza de laborator ºi sã o efectueze în proces, la locul
prelevãrii, rezultatele obþinute fiind folosite pentru
controlul procesului. În acest fel randamentul este mai
mare, se reduc pierderile din proces ºi se respectã
prevederile ISO 14000.
Este evident cã ciclul procesului de analizã, în cazul
utilizãrii Analizorului Sentinel, este altul, aºa cum se poate
observa din imaginea de mai jos:
Proba
din proces

Transport

Laborator
analize

Ciclul analizei

Analizor
de proces

Alcãtuirea Analizorului Sentinel
Analizorul Sentinel este alcãtuit din 4 subsisteme
funcþionale:
Hidraulic
Optic
Electronic
Software.

În laborator, proba este analizatã într-un recipient
separat, indiferent cã este vorba de titrare, mãsurãtoare
efectuatã cu un electrod ion-selectiv sau colorimetrie.
Pentru introducerea ºi deversarea fluidelor supuse analizei,
analizorul automat trebuie sã se bazeze pe tehnica sifonãrii,
în care fluidele sunt introduse ºi evacuate din celula de
reacþie secvenþial.Volumul de probã introdus este
întotdeauna constant.
Analiza este efectuatã ciclic.
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Într-un
ciclu tipic de
analizã a
unei probe
au
loc
urmãtoarele
procese:
➩ Fluidul din
fluxul
de
probã este
utilizat
sã
spele celula
de reacþie
p r i n
introducerea
mai multor
volume
➩ Proba este
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! ani

PROBA
TITRANT

POMPÃ
CU
PISTON

FLUID
EVACUAT

capturatã
prin metoda
sifonãrii,
care asigurã
o repetabilitate
a obþinerii
POMPÃ PERISTALTICÃ POMPÃ PERISTALTICÃ
REACTIV 1
STANDARD
unui volum fix
DE CALIBRARE
mai bunã de
1%
➩Se adaugã
În imaginea de mai sus este datã schema sistemului hidraulic
p r i m u l
reactiv ºi se amestecã (automat, evident!). Reactivul este în mod obiºnuit o substanþã
indicatoare adecvatã analizei respective
➩ Se adaugã substanþa titratoare (dacã este cazul) la un interval de timp prestabilit,
pânã când are loc o modificare drasticã a culorii din soluþie, însemnând cã s-a atins
punctul final al reacþiei, respectiv se poate determina (colorimetric, de exemplu) concentraþia
de analit.

Acum 13 ani, într-o camerã de la etajul al ºaselea al clãdirii IPA,
situatã pe Bd. Mircea Eliade, un grup de cercetãtori de la IPA
Bucureºti hotãrau înfiinþarea firmei SYSCOM 18 SRL.
Dupã ani de muncã intensã, firma SYSCOM 18 a devenit un nume
binecunoscut pe piaþa automatizãrilor industriale din þara noastrã.
Specializatã în distribuþia de echipamente de automatizare, dar
fiind ºi un integrator de sistem puternic, SYSCOM a crescut
an de an, atât din punct de vedere al volumului de vânzãri, al
numãrului de angajaþi, cât ºi al complexitãþii aplicaþiilor.

Pornind de la simpla distribuþie de componente electronice ºi
regulatoare de temperaturã, s-a ajuns la proiectarea ºi execuþia de
staþii complexe de mãsurã debite gaze sau produse lichide ºi la
sisteme distribuite de comandã ºi control a unor instalaþii dintre
cele mai complexe.
În prezent, firma SYSCOM dispune de un numãr de 70 de angajaþi
din care majoritatea de înaltã ºi foarte înaltã calificare ºi de peste
400 de clienþi permanenþi.
De asemenea, specialiºtii de care dispunem posedã o mare
experienþã, acumulatã în decursul multor ani de activitate
în cadrul unor instituþii importante de cercetare ºi proiectare,
precum: IPA, IPROCHIM, INTEC, PETRODESIGN, PETROSTAR,
GAZPROIECT - constituind, din acest punct de vedere, o garanþie în
ceea ce priveºte abordarea responsabilã a proiectelor noi,
indiferent de complexitatea acestora.
SYSCOM 18 SRL este certificatã ISO 9002 din 1998 ºi este atestatã
de SN PETROM, BRML, INSEMEX.
Este membrã a AAIR, ARGPL, ATTIS, ASRO, ROLAB.
În 1997, SYSCOM a achiziþionat un pachet de acþiuni
CHIMIMFORM DATA SA, înfiinþând în 2001, ca acþionar majoritar,
BIBLIOTECA CHIMIEI SA, cea mai mare bibliotecã de profil din
România. SYSCOM actualizeazã permanent fondul de carte al
bibliotecii ºi asigurã apariþia a douã reviste ºtiinþifice de chimie.
Conducerea SYSCOM mulþumeºte tuturor angajaþilor firmei pentru
eforturile depuse în toþi aceºti ani, precum ºi clienþilor ºi furnizorilor
externi pentru încrederea acordatã.

Sorin VUCEA
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Mãsurarea umiditãþii
materialelor ceramice
ºi a minereurilor

Fig. 4

Cunoaºterea umiditãþii materialelor ceramice, minereurilor este foarte importantã în fluxul
de fabricaþie al produselor. Aceste materiale sunt stocate în diferite buncãre în vederea
amestecãrii sau introducerii în fluxul tehnologic de prelucrare ca atare. Gãsirea unui traductor
de umiditate, eventual ºi de temperaturã, pentru materialele aflate în aceste buncãre
amplasate în majoritatea cazurilor în exteriorul halei, reprezintã o problemã pentru mulþi
tehnologi. Firma germanã ARNOLD, pe care o reprezentãm în þarã, se preocupã de peste
30 de ani de fabricarea de astfel de aparate. Traductorul poate fi amplasat pe peretele
buncãrului sau chiar în interiorul acestuia în zona vânei de material ce iese din buncãr.
Traductorul poate fi folosit cu succes atât pentru mãsurarea umiditãþii din materialele
pulverulente, cât ºi la cele cu granulaþie mai mare (7 15mm), dar clientul trebuie sã aibã
grijã la montaj ca, pe timpul mãsurãrii, faþa senzorului(ø 76) sã nu fie dezvelitã prin lipsa de
Aparatul asigurã urmãtoarele facilitãþi:
material.
Fig. 1

ø7

6

Dacã aveþi nelãmuriri, nu ezitaþi sã ne contactaþi.

Traductorul de umiditate
cod FSA

Caracteristici tehnice:
➮ tensiunea de alimentare

➲ afiºarea umiditãþii materialului mãsurat ºi, la cerere, a temperaturii
acestuia; de asemenea, la cerere, permite mãsurarea umiditãþii din mai
multe puncte de mãsura, prin folosirea mai multor traductori (max. 4buc.)
➲ citirile se fac numeric sau prin reprezentare graficã
X-Y [%
H O/timp]
➲ trasarea ºi memorarea a pânã la 100 de curbe de citire a umiditãþii (cu
posibilitate de extindere a încã100 de curbe)
➲ pe fiecare curbã se pot seta ºi memora limitele de lucru, alarmã sau
avarie pe 3 relee izolate galvanic
➲ curbele pot fi nominalizate cu denumirea produsului mãsurat, iar trasarea
lor se pote face în max. 6 puncte care pot fi interpolate liniar sau dupã
Newton
➲ permite cuplarea/ deconectarea prin comandã externã
➲ informaþiile asupra valorilor mãsurate se obþin prin semnale de ieºire
analogice sau seriale (R 232) .

Vlad POPESCU

..

............................+/ - 15 V cc; abaterea +/- 0,5V
opþional +24V cc
➮ semnalul de ieºire
...
. ............................................... 0 10V
opþional 0 ..20mA sau 4 ..20mA
➮ domeniul de mãsurã..
................................... 0 ..20 % H O sau oricare alt domeniu
➮ temperatura de lucru
...
................... 0 .+50 C opþional 0.+80 C
➮ opþional sonda de umiditate poate mãsura ºi temperatura materialului
➮ carcasa sondei
...
................................OL-inox
➮ protecþia senzorului fcþ. de aplicaþie
.................................teflon/cauciuc dur/ceramicã
➮ senzorul este protejat la supratensiune,scurt sau inversarea conectãrii
➮ cablul de conexiune (livrare standard):
.
............................. 3 m
➮ grad de protecþie
..
.
............................... IP65.
Fig. 2

Figurile 2 ºi 3 reprezintã
amplasarea sondei de mãsurã în
interiorul, respectiv exteriorul
unui buncãr cu nisip într-o
aplicaþie practicã, efectuatã cu
aparatura ARNOLD.

Traductoarele
de
umiditate furnizeaza semnale
de
ieºire
analogice
standardizate, care pot fi
vizualizate local pe orice
display, sau pot fi grupate
într-o reþea ºi supravegheate
de un PC. Traductoarele de
umiditate ARNOLD sunt
concepute sã dea la ieºire un
semnal liniar pentru nisip în
intervalul 0..20% H 2O
Fig. 3
(sau oricare domeniu
solicitat).
Dupã cum se
cunoaºte, nu toate
materialele au o
comportare linearã la
umectare, pe acest
considerent
firma
ARNOLD oferã o
unitate electronicã de
procesare a mãsurãrii
umiditãþii (prezentatã în
Fig. 4) codificatã FMP.

Am fost vizitaþi de domnul

HANS NOORLANDER Product Manager
la firma ENRAF din Olanda.

SY
SCOM
SYSCOM
SCOM Locul 4 înTopul

organizat de CNIPMMR

SY
SCOM 18 SRL
SYSCOM

Consiliul
Naþional al
Întreprinderilor
Private
Mici ºi
Mijlocii din
România

se situeazã pe Locul 4
pe þarã în Clasamentul pe Domeniu
(cod CAEN 5187)
din Topul Naþional
al Firmelor Private, ediþia a 12-a.
Acest top este organizat de
Consiliul Naþional al Întreprinderilor
Private Mici ºi Mijlocii din România
(CNIPMMR)
sub înaltul patronaj
al Preºedintelui României.
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