PAPPER & MASSA

ROSEMOUNT 8800 VORTEX

HALKALI KAGIT FÖRBÄTTRAR TOTALA EFFEKTIVITETEN
(OVERALL EQUIPEMENT EFFICIENCY (OEE)) MED 5% GENOM
ATT ANVÄNDA ROSEMOUNT VORTEXFLÖDESMÄTARE
RESULTAT
• Förbättrad effektivitet I anläggningen genom
   optimerad ångförbrukning

  

• Driftsunderhållet minskade med 4 timmar

APPLIKATION
Ångförbrukningen vid papperstillverkning.

KUND
Halkali Kagit i Istanbul är ett av de ledande företagen inom Papper
& Massa i Turkiet. De producerar högkvalitativ korrugerad kartong
av återvunnet papper främst avsett för den inhemska turkiska
marknaden.

UTMANING

“Det är lätt att utföra underhåll på
en Rosemount 8800 Vortex: själva
givardelen är utanför processen, och
transmittern är utrustad med en
frekvensgenerator som hjälper till
att kontrollera elektronikens
status.”
Tayfun Eraslan
Energy Manager

I ett försök att minska kostnaden per ton för sin produkt, strävade
Halkali Kagit efter att öka brukets effektivitet genom att optimera
ånganvändningen och förbättra fördelningen av energikostnaden
till de olika processenheterna. Den traditionella DP-flödestekniken
som tidigare använts på ångflödet kunde inte ge önskad
noggrannhet över hela ångflödesomfånget vilket krävdes för
brukets effektiviseringsprogram. Dessutom var bruket intresserat
av att minska uppstart- och underhållskostnader som de
traditionella DP-mätarna med tillhörande impulsledningar krävde.

LÖsning
För att göra denna kritiska ångmätning installerade Halkali Kagit
vortexflödesmätare modell 8800D. Den multivariabla flödesmätaren
modell 8800D valdes eftersom den kombinerar temperatur- och
flödesenheter i ett enda mycket exakt instrument vilket möjliggör
beräkning av temperaturkompenserat massflöde av mättad ånga i
vortexmätarens elektronik. Detta eliminerar behovet av externa
enheter vilket förenklar installationen. Den multivariabla vortexmätaren
8800D har flödes- och temperaturgivare som inte är i kontakt med
mediet, vilket eliminerar risk för läckage och ger maximal säkerhet för
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Den kontinuerliga maskinen för kartongproduktion
är brukets huvudförbrukare av ånga.

PAPPER & MASSA
operatören. Dessutom säkerställer denna innovativa konstruktion att
eventuella underhållsåtgärder kan göras utan att processen behöver
stängas av.
Genom att använda Rosemount Multivariabla vortexflödesmätare
modell 8800D, kunde Halkali Kagit få en korrekt
massflödesmätning av ångan, vilket möjliggör optimering av
ångförbrukningen för varje processenhet. Dessutom har Halkali
Kagit kunnat öka totala effektiviteten (Overall Equipment Efficiency
(OEE)) med 5%.
Förutom detta har flödesmätarna 8800D uppvisat optimal
tillförlitlighet (inga fel har rapporterats under 1 år efter installation).
Företaget har också dragit nytta av modell 8800D’s mycket enkla
underhåll, en minskning av underhållet med 4 timmar jämfört med
tidigare teknik. Enligt företagets Energy Manager, Tayfun Eraslan,
“är det lätt att utföra underhåll på en Rosemount
Vortexflödesmätare: givardelen är inte i kontakt med mediet, och
transmittern är utrustad med en frekvensgenerator som hjälper till
att kontrollera elektronikens status.” Halkali Kagit uppskattar att
detta bidrar till att öka anläggningens effektivitet med 0,1% för
varje stopp.

Rosemount Multivariabla vortexflödesmätare modell 8800D installerad i
en ledning med mättad ånga som
kommer från en hjälpångpanna.

En annan del av bruket: rullmaskin
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