PULP & PAPER

ROSEMOUNT 8800 VORTEX

HALKALI KAGIT øger den samlede OVERALL EQUIPMENT
EFFICIENT (OEE) med 5% med ROSEMOUNT VORTEX
FLOWMÅLERE
Resultater
• Forbedret anlægs effektivitet ved optimeret
dampforbrug
• Vedligeholdelse operation reduceret med 4 timer

APPLIKATION 
Dampforbrug i papir fremstillingsprocessen.

KUNDE
Halkali Kagit i Istanbul er en af de førende Pulp & Paper
virksomheder i Tyrkiet. De producerer tekstur papir af høj kvalitet til
grønt karton, primært dedikeret til det nationale tyrkiske marked.

Udfordringen
I et forsøg på at reducere omkostningerne pr ton  af deres produkt,
blev Halkali Kagit tvunget til at øge effektiviteten af deres anlæg
med optimering af dampforbruget og til at forbedre fordelingen af
energiomkostningerne til de forskellige proces enheder. Den
traditionelle DP flow teknologi, der tidligere blev anvendt til
dampflowet, var ikke i stand til at sikre den ønskede nøjagtighed  
over hele det område af dampflow som var krævet af et anlægs
effektivitetsforbedrings program. Derudover var fabrikken
interesseret i at reducere start – og vedligeholdelsesomkostninger,
der var forbundet med de traditionelle DP målere og tilhørende
impuls rørføring.

“Energy Manager , Tayfun
Eraslan:”Det er let at udføre vedligeholdelse af en Rosemount 8800 vortex: følerdelen er udenfor processen
og en frekvensgenerator hjælper til
med verifikation af status for elektronikken.”
Tayfun Eraslan
Energy Manager

Løsningen
For at udføre denne kritiske dampmåling implementerede  Halkali Kagit
Rosemounts 8800D vortex teknologi. Den  Multivariable 8800D
flowmåler er blevet valgt fordi den kombinerer temperatur måling og
flowmåling i et enkelt instrument med høj nøjagtighed og med
mulighed for beregning af temperaturkompenseret masseflow af
mættet damp i Vortex flowmålerens elektronik. Dette eliminerer
behovet for eksterne enheder og forenkler installationen. En
Multivariable 8800D vortex indeholder ikke-væskeberørte signal - og

© 2013 Rosemount Inc. Forbehold for alle rettigheder

Den kontinuerlige maskine til tekstur
papirproduktion er den største forbruger af damp
på anlægget
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temperatur sensorer, der eliminerer lækage muligheder og
maksimaliserer sikkerheden for betjeningspersonalen.  Endvidere sikre
denne innovative konstruktion at nødvendig vedligeholdelses
operationer kan gennemføres uden at lukke processen ned.
Med brugen af Rosemount Multivariable 8800D Vortex teknologi var
Halkali Kagit i stand til at opnå en nøjagtig damp masseflowmåling, så
dampforbruget til hver af procesenhederne kunne optimeres.  Desuden
har Halkali Kagit været I stand til at øge Overall Equipment Efficiency
(OEE) med 5%.
Ud over dette har Rosemount 8800D flowmålere vist optimal
pålidelighed (ingen fejl er blevet rapporteret under 1 års installation).
Virksomheden har også nydt godt af den lette Rosemount 8800D
vedligeholdelse, hvilket reducerer vedligeholdelses operationer med 4
timer i forhold til den tidligere teknologi. Ifølge selskabets Energy
Manager , Tayfun Eraslan:”Det er let at udføre vedligeholdelse af en
Rosemount Flow vortex: føler delen er udenfor processen og en
frekvensgenerator sikre verifikation af status for elektronikken”. Halkali
Kagit vurderer, at dette bidrager til at øge anlæggets effektivitet med
0,1 % pr hvert driftsstop.

Rosemount Flow 8800D Multivariable
Vortex installeret I en mættet damp linie
der kommer fra en hjælpekedel

En anden del af anlægget:
Oprulningsmaskinen
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