CASE

CP KELCO

Effektiv overvågning løser driftsproblemer,
er vandbesparende, reducerer
omkostningerne og øger produktionen
SITUATIONEN
CP Kelco har været med til at teste produktet GRUNDFOS
iSOLUTIONS MONITOR i nogen tid. Vi har installeret flere
GRUNDFOS iSOLUTIONS MONITOR-enheder på CRN-pumper,
der leverer vand eller andre væsker til forskellige processer til
udvinding af pektin fra citrusskaller. Vi har blandt andet installeret
to CRN10-20/CRN10-21SF-pumper i et filtreringsanlæg. Her bliver
pumperne brugt til at levere procesvand (80 °C, 8 m3/t ved 30 bar)
til rensning af et filter til filtrering af citrusskaller.
Kunden oplevede ofte utætte akseltætninger og valgte derfor
at installere en GRUNDFOS iSOLUTIONS MONITOR-løsning i
håbet om, at det kunne hjælpe med at finde frem til årsagen.
Efter et stykke tid var der flere tørløbsalarmer, hvilket indikerer,
at pumperne enten kører uden væske, eller at der kommer luft-/
dampbobler ind i pumperne.

Efter at have præsenteret resultaterne for kunden, undersøgte
man forsyningsledningen til procesvand. Det viste sig, at det
anvendte rør var for lille til at håndtere det krævede flow på
16 m/t til de to filteranlæg, hvilket gav et negativt sugetryk, når
begge filtre var i drift. Da procesvandet har en temperatur på
80 °C, betyder et negativt sugetryk, at der dannes dampbobler
i pumperne, hvilket resulterer i beskadigede akseltætninger.
Kunden fandt ud af, at det var muligt at løse problemet ved
at udskifte dyserne i filteret og dermed opnå den samme
rengøringseffekt som med en pumpe, der pumper 4 m3/t ved
50 bar.
Den bedste løsning for kunden var vores nye CRNE3-23 Q-pumpe
med en 11 kW MGE-motor.

LØSNINGEN
Grundfos installerede to CRNE3-23 HS 11 kW-pumper med GRUNDFOS iSOLUTIONS MONITOR,
vores løsning til overvågning af CR-pumper og CR-pumpeanlæg for almindelige driftsproblemer
såsom tørløb. Et dedikeret udgangssignal kan knyttes til en ekstern controller, så man har mulighed
for at handle hurtigt og forhindre pumpeskader. Vi har tilføjet yderligere funktionalitet, så kunden
kan undgå driftsproblemer og opnå procesindsigt:
• GRUNDFOS iSOLUTIONS MONITOR og MGE-motoren blev tilsluttet via GENIbus
• En 60 bar tryksensor blev installeret på pumpens udgangsside for at fungere som
reguleringssensor til konstanttryksdrift
• En 10 bar tryksensor blev installeret på tilgangssiden af pumpen for at overvåge
tilgangstrykket
• Flowestimatet i vores MGE-motor blev aktiveret for at overvåge flowet gennem dyserne i
filteret. I tilfælde af blokering kan operatøren se, at flowet reduceres
• Limit exceed 1 indstilles til at overvåge tilgangstrykket og give en alarm, hvis grænsen
overskrides. Hvis det sker, er det tegn på, at ydelsen på fødepumpen er lav, eller at
tilgangsfilteret på sugesiden af HS-pumperne er blokeret og skal renses
• Limit exceed 2 indstilles til at overvåge tilgangstrykket og stoppe pumpen og give alarm, hvis
der ikke følges tilstrækkeligt op på Limit exceed 1-alarmen
• Den digitale udgang (DO) fra GRUNDFOS iSOLUTIONS MONITOR er forbundet til den digitale
indgang (DI2) på MGE-motoren, så pumpen stoppes i tilfælde af tørløb, og der udløses en alarm
• Signalrelæet på MGE-motoren er tilsluttet filterets controller og lukkes i tilfælde af alarm.
Det sikrer et kontrolleret stop af filterenheden
• GRUNDFOS iSOLUTIONS MONITOR er forbundet til Grundfos iSOLUTIONS Cloud.

LØSNINGEN
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Indstillinger: MGE-motor
Driftsform: Normal

AI 1: F unktion: Reguleringssensor

Grænse 1 overskredet:

Reguleringsform: Konstanttryk

Målt: Afgangstryk

Målt: Tilgangstryk

Sætpunkt: 13 bar

Signal, 4-20 mA. Enhed, bar. Interval, 0-60 bar

Grænse: 2 bar

Andre indstillinger: Oprampningstid: 10 sek.
Da forsyningstemperaturen er 80 °C, er der

Grænse overskredet når: Under grænsen
AI 2: F unktion: anden funktion

Handling: Alarm/advarsel

behov for en langsom opstart. Det er for

Målt: Tilgangstryk

Registreringsforsinkelse: 15 sek.

at undgå, at fødevandssøjlen kollapser og

Signal, 4-20 mA. Enhed, bar. Interval, 0-10 bar

Forsinkelse ved nulstilling: 0 sek.

resulterer i dampbobler og vandslag.

Hysteresebånd: 0 sek.
DI 1: Ekst. start/stop

Maks. hastighed i tilfælde af fejl på
reguleringssensor: Indstillet til 93 %

Grænse 2 overskredet:
DI 2: Funktion: Tørløb

hastighed. Det sikrer, at pumpen maks.
kan give et tryk på 50 bar.

Målt: Tilgangstryk
Grænse: 1,5 bar

Signalrelæ 1: Kører

Grænse overskredet når: Under grænsen
Handling: Stop
Registreringsforsinkelse: 5 sek.
Forsinkelse ved nulstilling: 0 sek.
Hysteresebånd: 0 sek.

Indstillinger: GRUNDFOS iSOLUTIONS MONITOR (DO1)

RESULTATET
Denne løsning løser ikke bare kundens problem,
men har også en positiv langsigtet effekt på
anlægs- (CAPEX) og driftsomkostningerne
(OPEX). CAPEX, fordi prisen på den tilbudte
løsning er lavere end på det gamle anlæg;
og OPEX på grund af energibesparelser og et
vandforbrug, der er reduceret med 50 % samt
besparelser på service og øget produktion.
Dette er et fantastisk eksempel på, hvordan
vi hjælper vores kunder – ikke bare med
at overvåge pumperne, men også med at
overvåge det anlæg, pumperne er installeret i.
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