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Przysz³oœciowa metoda regulacji i sterowania
kot³ów parowych
- Kocio³, palnik i sterowanie z jednej rêki LOOS INTERNATIONAL opracowa³ w oparciu
o kompaktowe urz¹dzenie do automatyzacji wygodny

1.

Koncepcja

Od wczesnych lat 60-tych LOOS
INTERNATIONAL konstruuje w³asne
szafy sterownicze dla kot³ów LOOS.
Sukcesy odnoszone na tym polu przemawiaj¹ za kontynuowaniem tej strategii:

system zarz¹dzania prac¹ i sygnalizowaniem zak³óceñ
dla kot³ów parowych o du¿ej pojemnoœci wodnej. Wszystkie funkcje regulacyjne i steruj¹ce s¹ zintegrowane
w jednym SPS jako centralnej jednostce obs³ugowej.

• Po³¹czenie kilkudziesiêcioletniego
know-how ze sprawdzon¹ nowoczesn¹ technologi¹.

• Dok³adne dopasowanie szaf sterowniczych do wymagañ instalacji przemys³owych.

• W³asne rozwi¹zania upraszczaj¹ce
obs³ugê kot³ów parowych i zapewniaj¹ce ekonomiczn¹ i ekologiczn¹
eksploatacjê kot³ów.

Kolejnym kamieniem milowym w rozwoju tej koncepcji jest “LOOS BOILER
CONTROL LBC”.

Poziom

Ciœnienie

Przewodnoœæ
LBC zamontowany
w szafie sterowniczej

Regulacja mocy
Wybór paliwa

Regulacja odsalania
Regulacja poziomu
Automatyczne odmulanie

Wyposa¿enie podstawowe: parametry i funkcje regulacyjne/steruj¹ce

2.

Profil zastosowañ

Na bazie kompaktowego urz¹dzenia do
automatyzacji LOOS opracowa³
zintegrowany, wygodny system
sterowania prac¹ kot³ów parowych.
Wszystkie funkcje sterowania kot³a
zosta³y teraz zawarte w jednym SPS
z centraln¹ jednostk¹ obs³ugow¹.
Regulacja mocy jest przystosowana do
palników gazowych, olejowych i dwupaliwowych ze sterowaniem mechanicznym lub elektronicznym, z regulacj¹
stopniowan¹ lub modulacj¹.

Napêdy nastawcze np. dla zaworu odbioru pary mog¹ byæ sterowane automatycznie lub rêcznie. LBC jest przystosowany równie¿ do pracy bez nadzoru (BOB) przez maksymalnie 72 godziny (zgodnie z EN 12953).

Opcjonalne parametry pomiarowe:

Regulacja poziomu mo¿e byæ dwupunktowa lub ci¹g³a. Nowoœci¹ jest
zastosowanie pomp zasilaj¹cych o regulowanych obrotach. Zintegrowanie
funkcji zabezpieczaj¹cych pomp przy
ci¹g³ej regulacji poziomu pozwoli³o na
rezygnacjê z konwencjonalnego modu³u
regulacji ci¹g³ej z recyrkulacj¹ przelewu.

temperatura spalin
temperatura pary przegrzanej
iloœæ wody zasilaj¹cej
iloœæ pary
iloœæ paliwa
Opcjonalne funkcje regulacyjne
i steruj¹ce:

regulacja temperatury spalin
(ekonomizer)
regulacja temperatury pary
przegrzanej (przegrzewacz)
regulacja poziomu
(regulacja trójsk³adowa)
sterowanie klap¹ spalinow¹
sterowanie zaworem odbioru pary

LBC dysponuje równie¿ funkcjami
regulacji odsalania i automatycznego
odmulania.
Te cztery podstawowe funkcje, w które
wyposa¿ony jest dzisiaj ka¿dy nowoczesny kocio³ parowy, mo¿na
rozszerzyæ w LBC o nastêpuj¹ce dodatkowe parametry pomiarowe i regulacyjne:

pomiar i regulacja temperatury spalin
dla kot³ów z przegrzewaczami
pomiar i regulacja temperatury pary
przegrzanej dla kot³ów z przegrzewaczami
pomiar wielkoœci strumienia pary,
wody zasilaj¹cej i paliwa

3.

Przejrzysty przegl¹d danych
w menu

W odró¿nieniu od tradycyjnego wyposa¿enia LBC ju¿ w wersji podstawowej
przedstawia na wyœwietlaczu tekstowym
znacznie wiêcej danych roboczych i parametrów kot³a parowego.

S¹ to m.in. iloœæ godzin eksploatacji kot³a
i palnika (w przypadku kot³ów
wyposa¿onych w dwa palniki iloœæ
godzin eksploatacji jest rejestrowana
oddzielnie dla ka¿dego palnika) oraz
iloœæ w³¹czeñ palnika.
LBC mo¿e podawaæ równie¿ wszystkie
nastawione punkty w³¹czenia/wy³¹czenia, ró¿nice w³¹czeñ/wy³¹czeñ
i wartoœci graniczne.
Regulacjê poziomu mo¿na dostosowywaæ do specyfiki zapotrzebowania.
W menu regulacji poziomu i odsalania
podawane s¹ wartoœæ zadana i rzeczywista oraz górna i dolna granica punktów
w³¹czenia/wy³¹czenia.

4.

Wygodna obs³uga

Dotychczasowy uk³ad przycisków funkcyjnych z menu obs³ugowymi zosta³
ukszta³towany i ergonomicznie zoptymalizowany zgodnie z dotychczasowymi
strukturami obs³ugowymi. Zastosowanie modu³ów funkcji, specjalnie dostosowanych do regulacji kot³a, gwarantuje
spe³nienie wszystkich wysokich wymagañ bezpiecznej eksploatacji kot³a.
Wszystkie mo¿liwe funkcje steruj¹ce i regulacyjne s¹ przedstawiane na wyœwietlaczu tekstowym alternatywnie jako
opcje obs³ugowe. Zintegrowane funkcje
bezpieczeñstwa uniemo¿liwiaj¹ pope³nienie b³êdów w obs³udze. Wszystkie te
innowacje umo¿liwiaj¹ szybk¹ kontrolê
i analizê wszystkich powi¹zañ funkcjonalnych na miejscu.

Przejrzyste dane robocze w menu (przyk³ad)
W menu regulacji poziomu podawane s¹ wartoœci zadane i rzeczywiste oraz górna
i dolna wartoœæ graniczna punktów w³¹czenia/wy³¹czenia.

5.

Zintegrowany system
ostrzegawczy jako pomoc
w sterowaniu prac¹
i sygnalizowaniem zak³óceñ.

LOOS BOILER CONTROL LBC
protoko³uje i rejestruje wszystkie wa¿ne
meldunki robocze i meldunki zak³óceñ.
Po dacie i godzinie w pamiêci meldunków roboczych rejestracja „wejœcia”
i „wyjœcia” meldunku ostrze¿eniowego
nastêpuje ju¿ w chwili przekroczenia
górnej lub dolnej wartoœci granicznej.
U¿ytkownik kot³a mo¿e rozpoznaæ
czêstoœæ wystêpowania niew³aœciwie
nastawionych parametrów regulacyjnych
i zmieniæ je w dopuszczalnym zakresie,
co powoduje zmniejszenie lub nawet ca³kowite zatrzymanie wy³¹czeñ zak³óceniowych przez ogranicznik bezpieczeñstwa oraz redukcjê kosztów powsta³ych w wyniku przestojów kot³a. System
lokalizuje zak³ócenie i decyduje o ewentualnym wy³¹czeniu sterowania kot³a,
jednoczeœnie optycznie i akustycznie
sygnalizuj¹c zak³ócenie. Pamiêæ
meldunków roboczych i meldunków
zak³óceñ archiwizuje dane przez d³u¿szy
czas. W ka¿dej chwili mo¿na j¹ wywo³aæ
i na wyœwietlaczu tekstowym przeczytaæ
raport o stanie kot³a parowego.

6.

Korzyœci odnoszone
przez projektantów
i wykonawców instalacji

LBC prawie ca³kowicie zastêpuje konwencjonaln¹ logikê przekaŸnikow¹ z elektromechanicznymi elementami obs³ugowymi, prze³¹cznikami, poszczególnymi regulatorami cyfrowymi, prze³¹cznikami zegarowymi, diodami roboczymi i zak³óceniowymi.
Wykorzystanie sprawdzonego standardu
przemys³owego gwarantuje najwy¿sz¹
pewnoœæ planowania i funkcjonowania.
Nadrzêdne systemy wizualizacji i zarz¹dzania mo¿na pod³¹czaæ przez
opcjonalny interfejs Profibus DP.
Mniejsza ró¿norodnoœæ urz¹dzeñ nie
wymaga wielu koniecznych uzgodnieñ
i dyspozycji. Dziêki stosowanym po³¹czeniom wtykowym i przeprowadzeniu
wstêpnych ustawieñ w fabryce znacznie
skróci³ siê czas monta¿u i uruchomienia.

7.

Korzyœci odnoszone
przez u¿ytkownika

Centralne urz¹dzenie do automatyzacji
LBC w drzwiach szafy sterowniczej zawiera ca³¹ logistykê obs³ugow¹ i funkcjonaln¹ kot³a parowego.

LBC pozwala na ³atw¹, ekonomiczn¹
i ekologiczn¹ optymalizacjê wszystkich funkcji pomiarowych i regulacyjnych
LBC zapewnia najwy¿sz¹ pewnoœæ
produkcji pary i bezpieczeñstwo
eksploatacji
LBC minimalizuje dziêki optymalizacji parametrów regulacyjnych
zu¿ycie energii, emisjê szkodliwych
substancji do otoczenia oraz zu¿ycie
samego kot³a
Funkcje bezpieczeñstwa zintegrowane w LBC zapobiegaj¹ pope³nianiu
b³êdów w obs³udze
LBC pomaga w skróceniu okresów
przestoju w eksploatacji
LBC spe³nia wszystkie specjalne wymagania nowoczesnej regulacji kot³a
i jest przystosowany do póŸniejszych
rozszerzeñ, zmian i modernizacji
LBC jest przygotowany do wymiany
danych z nadrzêdnymi systemami zarz¹dzania i teleserwisem.
Wyœwietlanie tekstów we wszystkich
wa¿niejszych jêzykach gwarantuje
w³aœciw¹ obs³ugê urz¹dzenia.
LOOS BOILER CONTROL LBC
otwiera przysz³oœæ dla kot³ów
parowych

