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Transport cieczy, gazów i par w instalacjach b´dàcych cz´Êcià technologicznych procesów przetwórczych stanowi cz´sto kluczowy obszar stosowanych technologii. NiezawodnoÊç tych instalacji mo˝e
mieç decydujàcy wp∏yw na stopieƒ ich wykorzystania. Jednà z cz´stszych przyczyn nieplanowanych przestojów mogà byç awarie pomp,
gdy˝ one, jako maszyny wirujàce, nara˝one sà na szybsze zu˝ycie.
Patrzàc na koszty cyklu ˝ycia pomp, mo˝na stwierdziç, ˝e koszty
konserwacji, utrzymywania ich w dobrym stanie oraz koszty zwiàzane z wystàpieniem stanów awaryjnych stanowià oprócz kosztów energii najwi´kszy potencja∏ oszcz´dnoÊciowy [Rys. 1]. Presja ograniczania kosztów sk∏ania u˝ytkowników do optymalizacji kosztów ˝ycia
pomp. Dlatego te˝ bardzo wa˝na jest w∏aÊciwa strategia utrzymywania urzàdzeƒ w dobrym stanie, tak aby uniknàç nieplanowanych przestojów w pracy instalacji oraz zminimalizowaç koszty konserwacji.
Z pomocà przychodzà efektywne i inteligentne systemy monitorowania stanu pracy, które pozwalajà unikaç kosztów zwiàzanych
z przestojami w produkcji. Generalnie systemy monitorowania stanu pracy powinny spe∏niaç nast´pujàce wymogi:
• Wykrywanie du˝ej liczby niedopuszczalnych stanów roboczych
• Monitoring online (zamiast przeprowadzanych w powtarzalnych
odst´pach czasu prób losowych)
• Uniwersalne mo˝liwoÊci zastosowaƒ w wielu obszarach
• Prostota obs∏ugi
• Mo˝liwie naj∏atwiejsza implementacja w systemy sterowania
procesem
• Sensowny stosunek kosztów do kosztów urzàdzenia
W obszarze maszyn wirujàcych w ostatnich latach sposobem najcz´Êciej stosowanym w systemach monitoringu i dostarczajàcym
najwi´cej informacji jest analiza drgaƒ.
Analiza drgaƒ jako metoda monitorowania pracy pomp jest metodà o najbardziej uniwersalnym zastosowaniu. Dzi´ki niej mo˝na
wykryç du˝à liczb´ przypadków niedopuszczalnych stanów roboczych, takich jak przyk∏adowo niewywa˝enie, b∏´dne wyregulowanie, kawitacj´, przekroczenie maksymalnej wydajnoÊci, rozruch
mechaniczny, luêne elementy, zerwanie sprz´g∏a elektromagnetycznego itd.
Powody, dla których analiza drgaƒ jest uzasadniona, to:
• NieinwazyjnoÊç/brak koniecznoÊci kontaktu z mediami
• Mo˝liwoÊç wykrywania/rozpoznawania du˝ej liczby stanów
• Mo˝liwoÊç ∏atwej instalacji
• Mo˝liwoÊç zastosowania w obszarze zagro˝onym wybuchem
(ATEX)
• Istniejàce standardy normatywne (DIN ISO 10816 itp.)
Rejestrowanie wartoÊci drgaƒ oraz ich monitorowanie realizowane
jest w trybach online lub offline.
Systemy offline to przyk∏adowo podr´czne urzàdzenia, s∏u˝àce
do pomiaru drgaƒ. Wadà ich jest to, ˝e wykonuje si´ tylko pomiary losowe w pewnych odst´pach czasu, co oznacza, ˝e nie ma mo˝liwoÊci rozpoznania wyst´pujàcych okresowo lub incydentalnie
niedopuszczalnych stanów roboczych. Analiza danych wymaga
równie˝ analizy trendów, a do tego potrzebna jest wiedza specjalistyczna.

Monitoring online, realizowany przez proste rejestratory, pozwala na ciàg∏à
rejestracj´ drgaƒ przy
wzgl´dnie niskim poziomie
kosztów. Mo˝na je zaimplementowaç do techniki sterowania procesem za pomocà
standardowych z∏àczy przemys∏owych, lecz i w tym
przypadku tak˝e potrzebna
jest specjalistyczna wiedza
do interpretacji zmierzonych Rys. 1.
danych lub do ustalenia akceptowalnych wartoÊci granicznych.
Na rynku dost´pne sà tak˝e systemy specjalistyczne, z jednej
strony pochodzàce od producentów pomp i innych maszyn wirujàcych, a z drugiej od sprzedawców urzàdzeƒ technik pomiarowych,
które umo˝liwiajà nie tylko kompletne monitorowanie jakoÊci drgaƒ
maszyny, lecz tak˝e stwierdzenie wielu innych parametrów pomiarowych. Dzi´ki temu mo˝na rozpoznaç i wyÊwietliç niedopuszczalne stany robocze. Jednak˝e systemy te wià˝à si´ z wysokimi kosztami nie tylko w momencie zakupu, lecz wymagajà tak˝e du˝ych nak∏adów na wyposa˝enie pomiarowe, przede wszystkim podczas instalacji, implementacji i adaptacji do konkretnego zastosowania.
Nowy czujnik monitorowania stanu SIHIdetect, opracowany
przez firm´ Sterling SIHI GmbH – jednego z wiodàcych producentów urzàdzeƒ techniki pomp cieczowych i pomp pró˝niowych, jest
tak skonfigurowany, ˝e dzi´ki monitoringowi online mo˝na rozpoznaç mo˝liwie du˝à liczb´ niedopuszczalnych stanów roboczych
przy jednoczeÊnie niewielkich nak∏adach na implementacj´ i kalibracj´ oraz przy zachowaniu bardzo dobrej relacji kosztów mi´dzy
monitoringiem a monitorowanà maszynà.
Instalacja czujnika mo˝e byç realizowana poprzez wykorzystanie
istniejàcych po∏àczeƒ gwintowych M8 na korpusie pompy albo poprzez przyklejenie za pomocà samoprzylepnego adaptera (dostarczanego w zestawie) [Rys. 2]. Na stanowisku bezpoÊrednio przy pompie aktualny stan roboczy jest sygnalizowany za pomocà wyÊwietlacza LED (zielony, ˝ó∏ty, czerwony), w jaki jest wyposa˝ony czujnik.
Czujnik mierzy pr´dkoÊç drgaƒ w oparciu o norm´ DIN/ISO
10816 (zakres pomiaru drgaƒ od 10 Hz do 1 kHZ). SIHIdetect dodatkowo mierzy przyspieszenia do 5,6 kHz oraz analizuje je w wybranych pasmach cz´stotliwoÊci. Przez jednoczesny monitoring obu
tych wartoÊci mo˝na rozpoznaç du˝à liczb´ niedopuszczalnych stanów roboczych, takich jak np. kawitacja.
Aktywacja monitorowania stanu nast´puje w drodze prostej kalibracji (za pomocà oprogramowania albo te˝ przez naciÊni´cie przycisku na urzàdzeniu). Po wykonaniu kalibracji urzàdzenie jest gotowe do pracy. Monitorowany jest nie tylko mechaniczny stan pompy, lecz tak˝e wykrywane sà ewentualne niedopuszczalne stany robocze. Dane te mogà dalej byç przekazane do systemu sterowania
i/lub zapisane w pami´ci b∏´dów w celu przeprowadzenia analiz
w póêniejszym czasie.
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SIHIdetect – Optymalizacja kosztów
konserwacji i obs∏ugi pomp
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Wykonanie szczegó∏owych analiz albo zapis danych mo˝liwe jest
przy pomocy dedykowanego oprogramowania s∏u˝àcego do analizy i parametryzacji (SIHIvibrosoft).
Aby móc rozpoznaç niedopuszczalne stany robocze oraz wyÊwietlaç je w sposób niezawodny, nale˝y prowadziç ciàg∏y monitoring parametrów oraz okreÊliç akceptowalne pasmo odchyleƒ od
dopuszczalnych wartoÊci pomiarowych.
Analizujàc rejestracj´ drgaƒ dla niedopuszczalnych stanów roboczych, nale˝y je rozró˝niaç pod kàtem:

Rys. 2.

• charakteru wyst´powania – ciàg∏e lub okresowe
• pasma cz´stotliwoÊci drgaƒ – szerokopasmowe lub wàskopasmowe
• zakresu cz´stotliwoÊci drgaƒ – cz´stotliwoÊci niskie lub wysokie
• zale˝noÊci od efektywnej pr´dkoÊci obrotowej i jej zmian
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Rozwa˝my przypadek pompy pracujàcej z kawitacjà. Ma to zwykle charakter zjawiska tymczasowego, które wyró˝nia si´ poprzez
szerokopasmowe pobudzenie drgaƒ w przedziale wysokich cz´stotliwoÊci. JednoczeÊnie wywo∏uje ona zaledwie znikomy wp∏yw na
pr´dkoÊç drgaƒ, czego nie da si´ rozpoznaç jedynie poprzez pomiar
wartoÊci sumarycznej drgaƒ wed∏ug normy DIN ISO 10816.
Cechà decydujàcà dla wykorzystania oraz mo˝liwoÊci zastosowania systemów monitorowania stanu sà koszty, nak∏ady oraz mo˝liwoÊç implementacji do systemu monitorowania instalacji oraz
procesu, gdy˝ koszty w∏àczenia do systemu ∏atwo mogà przekroczyç koszty nabycia czujników.
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W konfiguracji SIHIdetect zmniejszono koszty do minimum poprzez
• zastosowanie standardowego wyjÊcia 4 do 20 mA w technice
dwuprzewodowej
• komunikacj´ cyfrowà kompatybilnà z protoko∏em HART®
• bezpieczny obwód zasilania z przeznaczeniem do stosowania
w obszarach zagro˝onych wybuchem
• mo˝liwoÊç po∏àczenia z technologià bezprzewodowà
Oprogramowanie SIHIvibrosoft do celów konfiguracji oraz analizy
drgaƒ mo˝e pracowaç na standardowym
komputerze PC z czujnikiem, poniewa˝
SIHIdetect dysponuje komunikacjà kompatybilnà z protoko∏em HART®, po∏àczonym
za poÊrednictwem modemu HART®.
Nie ma te˝ problemu z implementacjà
czujnika SIHIdetect w tych zastosowaniach
przemys∏owych, gdy instalacje cz´sto pracujà i monitorowane sà za poÊrednictwem
urzàdzeƒ techniki sterowania procesami –
sterowników PLC lub systemów DCS.
Podsumowujàc – czujnik monitorowania
pomp SIHIdetect jest urzàdzeniem ∏àczàcym
w sobie zarówno uniwersalnoÊç zastosowaƒ,
jak ekonomiczne podejÊcie do problematyki
ciàg∏ego monitoringu pracy pomp. Przeznaczony jest do stosowania we wszystkich pompach wirowych, cieczowych i pró˝niowych niezale˝nie od ich producenta. Mo˝e byç
równie˝ stosowany do monitorowania pracy innych maszyn wirujàcych, m.in. silników czy te˝ wentylatorów przemys∏owych. Umo˝liwia to monitorowanie du˝ej liczby stanowisk roboczych, w których
dotàd z powodu kosztów rezygnowano z instalacji systemów lub
podzespo∏ów monitorowania online.
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