CASUS

CP KELCO

Operationele problemen oplossen met effectieve
monitoring - water en kosten besparen en
tegelijkertijd de productie verhogen
DE SITUATIE
CPKelco heeft al enige tijd onze GRUNDFOS iSOLUTIONS MONITOR
op proef. Hier zijn verschillende GRUNDFOS iSOLUTIONS
MONITOR-apparaten geïnstalleerd op CRN-pompen die water
of andere vloeistoffen leveren aan verschillende processen voor
de extractie van Pectine uit citrusschillen. Eén daarvan was een
filtratietoepassing waarbij twee CRN10-20/CRN10-21SF pompen
zijn gebruikt om proceswater (80 °C, 8 m3/h @ 30 bar) te leveren
voor het reinigen van een filter voor de filtratie van citrusschillen.
Omdat de klant vaak te maken kreeg met lekkende asafdichtingen,
werd de keuze gemaakt om de GRUNDFOS iSOLUTIONS MONITOR
te installeren in de hoop dat de oorzaak hiermee kon worden
gevonden. Na enige tijd bleek dat er regelmatig een droogloopalarm
afging, wat erop wees dat de pompen regelmatig droog stonden
of dat er lucht/stoom de pompen binnendrong.

Nadat deze bevindingen aan de klant waren voorgelegd, werd de
toevoerleiding van het proceswater onderzocht, waaruit bleek
dat de leiding te klein was voor het vereiste debiet van 16 m³/h
voor de twee filterinstallaties, wat resulteerde in een negatieve
zuigdruk wanneer beide filters in gebruik waren. Omdat het
proceswater een temperatuur van 80°C heeft, resulteerde deze
negatieve zuigdruk in stoombellen in de pompen, waardoor
de asafdichtingen beschadigd raakten. Onze klant kwam er
vervolgens achter dat hij door het vervangen van de sproeiers in
de filter hetzelfde effect kon behalen als met een pomp met een
debiet van 4 m3/h bij 50 bar.
De oplossing voor onze klant was onze nieuwe CRNE3-23Q pomp
met een 11 kW MGE-motor.

DE OPLOSSING
We installeerden 2 x CRNE3-23 HS 11 kW, uitgerust met de GRUNDFOS iSOLUTIONS Monitor, onze
oplossing voor het monitoren van CR-pompen en CR-pompsystemen voor veelvoorkomende
operationele problemen zoals drooglopen. Een toegewijd uitgangssignaal kan aan een
externe regelaar worden gekoppeld zodat snel actie kan genomen worden om schade aan de
pomp(en) te voorkomen. We hebben daarnaast ook extra functies toegevoegd voor de klant om
bedrijfsproblemen te voorkomen en meer inzicht in het proces te bieden:
• GRUNDFOS iSOLUTIONS MONITOR en de MGE-motor werden aangesloten via GENI-bus
• Er is een 60-bar sensor geïnstalleerd aan de perszijde van de pomp als feedbacksensor om een
constante druk te behouden.
• Er is een 10-bar sensor geïnstalleerd aan de inlaatzijde van de pomp om de inlaatdruk te controleren
• De functie om het debiet te schatten in onze MGE-motor werd geactiveerd om het debiet door de
sproeiers in de filter te controleren. In het geval van een verstopping, kan de gebruiker duidelijk
zien dat het debiet afneemt
• De functie “Limit exceed 1” is zo ingesteld dat de gebruiker de inlaatdruk kan controleren en
automatisch een melding krijgt wanneer de grens wordt overschreden. Wanneer dit gebeurt,
wordt aangegeven dat de toevoerpomp niet voldoende presteert of dat de inlaatfilter aan de
aanzuigzijde van de HS-pomp geblokkeerd is en moet worden gereinigd.
• De functie “Limit exceed 2” is zo ingesteld dat de gebruiker de inlaatdruk kan controleren en dat
de pomp automatisch wordt stopgezet als er geen actie wordt ondernomen na de waarschuwing
dat “Limit exceed 1” is overschreden.
• De digitale uitgang van de GRUNDFOS iSOLUTIONS MONITOR is aangesloten op de digitale
ingang 2 op de MGE en stopt de pomp in geval van drooglopen en geeft een alarm
• Het signaalrelais op de MGE is aangesloten op de regelaar van de filter en sluit deze automatisch
in het geval van een alarm. Dit resulteert in een gecontroleerde stop van de filterunit
• De GRUNDFOS iSOLUTIONS MONITOR is verbonden met de Grundfos iSOLUTIONS Cloud.

DE OPLOSSING
Bedrading:
MGE-motor

Bedrading: GRUNDFOS
iSOLUTIONS MONITOR-eenheid
aangesloten op
de regelmodule
van de filter

aangesloten op
GiM-kastje, DO

Externe
Start/stop
aangesloten
op GiM-kastje

Danfoss-drukopnemer
0-10 bar, 4-20 mA

Danfoss-drukopnemer
0-60 bar, 4-20 mA
aangesloten op
de MGE, GENIbus
aangesloten op
de MGE, DI3

Instellingen: MGE-motor
Bedrijfsmodus: Normaal

AI 1: F unctie: Feedback sensor

Grens 1 overschreden:

Besturingsmodus: Constante druk

Gemeten: Persdruk

Gemeten: Inlaatdruk

Instelpunt: 13 bar

Signaal, 4-20 mA. Eenheid, bar. Bereik, 0-60 bar

Grens: 2 bar

Andere instellingen: Ramp-up tijd; 10 sec.
Aangezien de aanvoertemperatuur 80°C is,

Grens overschreden als: Onder grens
AI 2: F unctie: andere functie

Actie: Alarm/waarschuwing

is een langzame start aangeraden. Dit om

Gemeten: Inlaatdruk

Detectievertraging: 15 sec.

te voorkomen dat de voedingswaterkolom

Signaal, 4-20 mA. Eenheid, bar. Bereik, 0-10 bar

Resetvertraging: 0 sec.

wegvalt, wat zou leiden tot stoombellen

Hysteresis band: 0 sec

en waterslag.

DI 1: Ext. start/stop

Maximale snelheid in geval van storing

DI 2: Functie: Drooglopen

Grens 2 overschreden:
op feedback: sensor: Ingesteld op 93%
snelheid. Dit zorgt ervoor dat de pomp
max. 50 bar druk kan genereren.

Gemeten: Inlaatdruk
Grens: 1.5 bar

Signaalrelais 1: In bedrijf

Grens overschreden als: Onder grens
Actie: Stop
Detectievertraging: 5 sec.
Resetvertraging: 0 sec.
Hysteresis band: 0 sec

Instellingen: GRUNDFOS iSOLUTIONS MONITOR (DO1)

HET RESULTAAT
Deze oplossing heeft bijgedragen aan
het verhelpen van de problemen van
de klant en heeft daarnaast ook een
positief langetermijneffect op bedrijfs- en
kapitaalkosten. De kapitaalkosten worden
verminderd omdat de aangeboden oplossing
minder kost dan het oudere systeem, terwijl
de bedrijfskosten worden verminderd
vanwege energiebesparingen en een 50%
lager waterverbruik. Daarnaast zijn ook
de servicekosten omlaag gegaan en is de
productie hoger dan voorheen.

Dit is een geweldig
voorbeeld van hoe we
onze klanten kunnen
helpen om zowel hun
pompen als hun hele
systeem te monitoren.

Nieuwe pomp CRNE3-23Q, 11 kW
Vermogensgrafiek

Grundfos-pomp prestatietest
QH-grafiek

GRUNDFOS Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
DK-8850 Bjerringbro
Tel: +45 87 50 14 00
www.grundfos.com

Handelsmerken die in dit materiaal worden getoond, waaronder en niet alleen beperkt tot Grundfos, het Grundfos-logo en “be think innovate”, zijn geregistreerde handelsmerken en eigendom van The Grundfos Group. Alle rechten voorbehouden. © 2021 Grundfos Holding A/S, alle rechten voorbehouden.

0521/IND_GNL/4012367-BrandBox

Oude pompinstallatie

