Systemy Pary i Kondensatu

MONITOROWANIE PRACY ODWADNIACZY
W NEWRALGICZNYCH PUNKTACH INSTALACJI
PAROWEJ
Ka dy pracuj cy na instalacji parowej odwadniacz w naturalny sposób nara ony jest na zu ycie
lub uszkodzenie. Wcze niej, czy pó niej zepsuje si , co nie zawsze spowoduje natychmiastowy
efekt w postaci zauwa alnej nieprawid owo ci pracy instalacji. Z tego te powodu podstawowym
wymogiem poprawnej pracy instalacji parowej jest systematyczna, okresowa kontrola
odwadniaczy.
W celu przeprowadzenia okresowej kontroli pracy odwadniaczy na instalacji parowej zaleca si
wykorzystanie urz dze badaj cych emisj ultrad wi ków na dyszy odwadniacza. Monitoring taki
jest bez ingerencyjny, czyli nie wymaga demonta u odwadniacza z ruroci gu lub wbudowywania
w instalacj specjalnych systemów pomiarowych. Urz dzenia testuj ce zale nie od stopnia ich
zaawansowania technologicznego realizuj :
1. tylko wskazanie poziomu ultrad wi ków, co wymaga analizy i decyzji o poprawno ci pracy
odwadniacza
ze
strony
do wiadczonego pracownika
przeprowadzaj cego
test
(np. GESTRA VKP10),
2. wskazanie poziomu ultrad wi ków i pe
analiz poprawno ci pracy odwadniacza na
podstawie pomiaru oraz informacji z wbudowanej do urz dzenia testuj cego bazy danych
o charakterystycznych cechach ruchowych dla podstawowych typów odwadniaczy, a tak e
zapewnienie mo liwo ci gromadzenia danych o testowanych odwadniaczach w pami ci
urz dzenia lub pod czanego komputera (np. GESTRA VKP40).

GESTRA VKP10

GESTRA Traptest VKP40

Rys. 1 Urz dzenia do okresowej kontroli pracy odwadniaczy metod pomiaru ultrad wi ków
Je eli jednak poprawno pracy odwadniacza ma bezpo redni wp yw na dyspozycyjno instalacji
lub te na jako
ko cow produktu, to nawet systematyczne badania okresowe odwadniaczy
mog okaza si niewystarczaj ce. W takim przypadku konieczne jest zastosowanie godnych
zaufania systemów monitoringu ci
ego, takich jak GESTRA NRS 1-3, które natychmiastowo
alarmuj o pojawiaj cych si nieprawid owo ciach w pracy odwadniaczy.
W sk ad systemu zdalnego nadzoru odwadniaczy oprócz jednostki kontrolno/alarmowej NRA 1-3
(mo e kontrolowa do 16 odwadniaczy równocze nie), wchodz równie czujniki NRG16-28
montowane bezpo rednio w gniazda osadników odwadniaczy lub czujniki NRG16-27 montowane
w dodatkowe komory testuj ce zainstalowane przed odwadniaczami.

Dzi ki systemowi zdalnego nadzoru odwadniaczy NRA1-3, GESTRA oferuje mo liwo
ci ego
nadzoru nad prac odwadniaczy zainstalowanych w newralgicznych punktach instalacji parowej.
System ten nadzoruje odwadniacze pod k tem dwóch podstawowych nieprawid owo ci
w dzia aniu, tj.:
1. przebicia pary przez odwadniacz, które powoduje powstanie nieuzasadnionych kosztów
zwi zanych ze strat czynnika grzewczego, a tak e problemy ruchowe (uderzenia wodne)
i erozj w ruroci gach kondensatu,
2. spi trzenia kondensatu przed odwadniaczem, które mo e by przyczyn
zak óce
w procesie produkcyjnym prowadz cych nawet do powstania wad w produktach
ko cowych.
Dla unikni cia fa szywych alarmów podczas rozruchu instalacji w nowym systemie NRA 1-3
wykorzystano uk ad analizy temperatury w monitorowanej instalacji parowej.
Mo liwe jest uzyskanie sygna u alarmu o niesprawnym lub niesprawnych odwadniaczach
i wprowadzenie tego sygna u do nadrz dnego systemu monitoringu. Ostateczne sprawdzenie,
który z monitorowanych odwadniaczy jest niesprawny i jakie s nieprawid owo ci w jego pracy,
mo liwe jest poprzez odczyt danych na panelu operatora NRA 1-3.

Rys. 2 System zdalnego nadzoru odwadniaczy GESTRA NRA1-3
Dzi ki zastosowaniu systemu zdalnego nadzoru odwadniaczy GESTRA NRA 1-3 u ytkownik
zapewnia sobie pe
kontrol sytuacji i dysponuje unikaln wiedz na temat odwadniaczy
zainstalowanych w newralgicznych punktach instalacji parowej.
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