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 סיכום
התפעול של מערכת  תבעיילפתרון  2009העבודה אשר נעשתה משך חודש דצמבר מסמך זה מסכם 

 הדיארטור במפעל "תרכובות ברום" באתר רמת חובב.

כת סקר מקדים צפו בעיות בשליטה על מפלסי הדוודים ליצור הקיטור וכן בעיות בכוונון לאחר ערי
 בקרת השליטה בהזנת המים למערכת הדיארטור המתבססת על משאבות במהירות משתנה.

דבר שגרם  (V3-90)דיארטורה במיכל הלחץ בלייצחוסר היכולת  ההייתנראה שהבעיה העיקרית אך 
צוי ררית ולקושיים לחזור ולמלא אותה על מנת לאפשר בניית הלחץ התדיר לפריצת הרגל הברומט

 .בתוך הדיארטור

בשלב הראשון יוצבה בקרת השליטה במפלסי דוודי הקיטור ופחתה מאד הקיצוניות בזרימות אליהם. 
לא נצפתה מאז כוונון בקרים  –תדיר )תוך כדי קטיעת הזרימה לאפס(  קתופעת הפעלת ברזי הניתו

שזרמים אלו נמשכים מתוך מיכל הדיארטור הרי הרגעתם תרמה גם להרגעת מה של  אלו. מכיוון
 התנהגות מפלס מיכל זה ואפשרה כוונונו הסופי.

בקרת מפלס מיכל הדיארטור נעשתה בכוונה לייצב עד כמה שנתן הזרם אל המיכל גם אם המשמעות 
 .היא השתנות המפלס באחוזים אחדים סביב הערך הרצוי

 יכל הדיארטור תוכננה להתבצע על ידי שני חוגי בקרת לחץ:בקרת הלחץ במ

 .BarG1.5      ( לכדי BarG6.5-7 מפחית לחץ הקיטור מלחץ ההספקה ) (PIC-3519)בקר לחץ ראשון

( מפחית הלחץ עוד ומספק הקיטור למערכת על מנת לשמור בה לחץ העבודה PIC-3511בקר לחץ שני)
 (.BarG0.35הרצוי )

וכחנו כי קיימת השפעה הדדית )אינטראקציה( חזקה מאד בין שני בקרים אלו מבדיקה שערכנו נ
והדבר גם עלה בבדיקה של מקרים דומים אחרים. השפעה הדדית זאת הקשתה מאד להגיע לתפקוד 

 סביר של המערכת כולה.

( סיפקו הצרכים החלטנו לוותר PIC-3511הבקרה בברז אחד ) םמכיוון שהביצועים שהתקבלו מיישו
בברז בקרה אחד בלבד אשר יספק  ש( ולבצע הספקת הקיטור בשימוPIC-3519הבקר הראשון )על 

( נשאר PIC-3519הקיטור מלחץ ההספקה ישירות למערכת ללא דרגת הנחתה נוספת. הברז הראשון )
 בשלב זה פתוח לרווחה.

וד במפלס הורדת מפלס התפעול של מיכל הדיארטור תרמה ליציבות הלחץ במיכל ולכן המלצתנו לעב
 ולא יותר. 80-85%של 

גורם להתרוקנות  BarG0.5 -של הרגל הברומטרית גורמת לכך שכל פולס בלחץ מעל ל םצורת היישו
 םעד ליישו .הרגל כנ"ל. מובאת הצעתנו לפתרון הבעיה על ידי החלפת הרגל הקיימת ברגל טבולה

ורה להבטיח התאוששות החלפת הרגל הברומטרית, התקננו הזנת מים קבועה אל תוך הרגל שאמ
 מהירה מאירוע של פריצת הרגל הברומטרית כנ"ל.

הבקרה על ידי ישום  רצורת ישום הבקרה פותחת פתח לחוסר אחידות וחוסר יציבות שהצעתנו לשיפו
 ( אמורה להתגבר על כך.Feed Forward( ובקרה מקדימה )Cascadeבקרת מפל )

 ברמת בקרי ספיקה ם ולקיטור על מנת לצור במדי הספיקה הקיימים למי שעיקרי ההצעה שימו
למים ולקיטור בהתאמה. נוסף על אלו הזנת  Master-ובקרי המפלס והלחץ ברמת ה Slave-ה

ביחס קיטור למים תבטיח שמירה  שהשינויים בספיקת המים אל בקר ספיקת הקיטור תוך שימו
.מת המיםחלקה יותר של שני פרמטרי התפעול החשובים של הדיארטור: לחץ וזרי
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 5 ............................................................................ :שרטוט הדיארטור )שרטוט הספק(1 'ציור מס

 6 ............................................................................. (Aspen -: : מערכת הדיארטור  )ב2 'ציור מס

 7 ..................................................................................... (Aspen -ב -)לדוגמה  3: דוד 3 'ציור מס

 10 .................................... לפני כוונון הבקרים ולאחריו 4: השוואת התנהגות הלחץ בדוד 4 'ציור מס

 11 .................................. לפני כוונון הבקרים ולאחריו 4:השוואת התנהגות המפלס בדוד 5 'ציור מס

 11 ....... ריולפני כוונון הבקרים ולאח 4של בקר המפלס בדוד  Output :השוואת התנהגות ה6 'ציור מס

 12 ....................... לפני כוונון הבקרים ולאחריו 4השוואת התנהגות ספיקת המים אל דוד :7 'ציור מס

 15 ......................................................................... חוג בקרת המפלס )אדום( Output: 8 'ציור מס

 16 ...............................................: השוואת פעולת הדיארטור לפני הכוונונים ולאחריהם9 'ציור מס

 17 .................................................................................................. : צריכת הקיטור10 'ציור מס

 17 ....................................................................................................: הספקת המים11 'ציור מס

 Existing Control Scheme ............................................................................... 19: 12 'ציור מס

 Proposed Control Scheme .............................................................................. 20: 13 'ציור מס

 LI-3504 .............. 28של בקר מפלס   Outputכתלות ב P-131ו P-130: תפוקת משאבות 14 'ציור מס
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 הגדרת הבעיה

 תיאור התהליך

וארבעה   (H2-80 / V3-90)מדיארטור  ,מערכת יצור הקיטור ב"תרכובות ברום" מרכבת, בין היתר
 .הדוודים מיצרנים שונים וביכולות יצור שונות. (H3-03, H3-04, H3-05, H3-06)דוודים פעילים 

( מים 35-40%והשאר ) C080תעבית בטמפרטורה של  מעל ל 60-65%מרכבת מ דוודיםלהזינה 
 .C060-הטמפרטורה הממוצעת של מי הזינה לדיארטור היא כ .C035-מטופלים בטמפרטורה של כ

( בעלות מהירות P1-130, P1-131( וממנו ע"י משאבות )V3-47זינה אלו מוזנים אל מיכל ) זרמישני 
( LI-3504נעשה על ידי בקר מפלס ) (. הפקוד על מהירות המשאבותH2-80) משתנה אל הדיארטור

 (.V3-90מיכל הדיארטור )

ונשלט  (V3-90נעשה על ידי קיטור המזרק אל ראש מיכל הדיארטור ) במים סילוק הגאזים המומסים
ם . בקרת הלחץ נעשית על ידי שני בקרי(.PIC-3511על ידי בקר לחץ השומר על  הלחץ במיכל זה )

( PIC- 3511והשני ) Barg 1.5לכדי  Barg 7.5 יאמור להוריד הלחץ מכד (PIC-3519בטור; הראשון )
 .C 0108.5 . לחץ זה מתאים לטמפרטורה שלBarg 0.35לכדי 

 

 שרטוט הדיארטור )שרטוט הספק(:1 'ציור מס



 בקרת תהליכים  –חירם 

 

C:\Users\Avihu\Desktop\אתר\United\Word\ תרב''ם -שפור תפעול מערכת הקיטור  .doc 

 דפים    32מתוך   6דף מס' 

ר ולדיארט .(P4-03, P4-05)די משאבות מינון מזרק אינהיביטור על י ( V3-90אל מיכל הדיארטור )
 מיליליטר לשעה. 200, במינון של )של חברת ג'וליני( 535מכניסים לוכדי חמצן, קורדקס 

 .Barg 1בלחץ של  חלהיפת( המכוון RV-3509על הדיארטור מתקן שסתום מבטח )

  -נה נוספת של כמטרים המעניקה הג 5 מצמדת רגל ברומטרית של( V3-90לדופן מיכל הדיארטור )

Barg 0.5. 

 ,H3-03( אל הדוודים )P1-133, P1-134, P1-135המים מהדיארטור נשאבים על ידי משאבות זינה )

H3-04, H3-05, H3-06.)  של  )שם מסחרי נגד שיקוע אבנית  422דילופר ת תערובת שלמזרקלדודים
מתקנים מכילה שאריות )התעבית החוזרת מה pH-ההעלאת ל סודה קאוסטית( וכן חברת ג'וליני

 200מינון של ב (HBrו  HClכלורידים וברומידים שבטמפרטורות העבודה שלנו מתפרקים ויוצרים 
 מיליליטר שעה.

הזנת המים גם מצוידים  י. קוולכל דוד בנפרד – זרימת המים אל הדוודים נשלטת על ידי בקרי מפלס
ת שמפלס המים בדוודים עולה מעל חשמליים שתפקידם לנתק הספקת המים כל אימ קבברזי ניתו

 .גודל נתון. השליטה בברזים אלו נעשית על ידי בקרים מתוכנתים

של  "קלה"פתיחה על ידי לי )יניקוז רציף ע - (Blow down) סוגים של ניקוזים 2קיימים לכל דוד 
ן להיום נכו שניות. 5)תלוי בטיב המים בדוד( למשך  ך כללשעה וחצי בדרמתוזמן אחת לוניקוז  ברז(

 .ואין אף חיווי לגבי הכמויות המנוקזות םהניקוזיאין בקרה על 

הצגה סכמתית של מערכת הדיארטור והדוודים נמצאות במערכת הבקרה ותדפיסים מהן מובאים 
 .3ובציור מס'  2להלן בציור מס' 

 

 

 (Aspen -: מערכת הדיארטור  )ב: 2 'ציור מס
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 (Aspen -ב -)לדוגמה  3דוד : 3 'ציור מס
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 בעיות בשליטה על הפרמטרים של התהליך
המערכת לא מצליחה לבצע סילוק מצלח של הגאזים  ,כפי שמצאנו בעת עריכת הסקר המקדים

 המומסים במי הזינה לדוודים:

 

 חוסר יכולת לשמור הלחץ הרצוי בדיארטור:

  09בקר הלחץ במיכל-V3 לא מצליח לשמור על לחץ רצוי 

 :לעבוד בערכים הרצויים )לחץ בדיארטור של  ןניסיו פריצת מים מהרגל הברומטרית 
Barg 0.35 גורר אי יציבות בלחץ וכל אימת שהלחץ חורג מכדי )Barg 0.5 =(5 חלה )מ' מים

 . פריצת הרגל הברומטרית פריצה של הרגל הברומטרית

 גבוה דיו:כתוצאה מאי יכולת לקיים לחץ 

:על מנת לסלק הגאזים המומסים במים, במערכת בלחץ טמפרטורת המים בדיארטור נמוכה מהרצוי 
. במערכת שלנו הטמפרטורה מגיעה לכדי C0104, יש לחמם המים לטמפרטורה של מעל Barg  0.35של
C096-97 .בלבד. 

 חוסר יציבות בזרמים אל הדיארטור וממנו

שגורמים  תכפים )פולסים(בבקרת מפלס הדוודים עובדת  ים:חוסר יציבות בבקרת מפלס הדווד
 במפלס הדיארטור  בזרם המים המוזן אל הדוד מחד ולשינויים משמעותיים לשינויים קיצוניים

(V3-90) מאידך . 

החשמליים המתקנים על קו הזנת  קהפרעה נוספת לזינת המים לדוודים נגרמת על ידי ברזי הניתו
 ת המיםזרימו נכנסים לפעולה בתדירות גבוהה ויוצרים הפרעות חמורות בהמים לדוודים; ברזים אל

 מהדיארטור.
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 תיאור העבודה אשר נעשתה
 על מנת להתגבר על הבעיות כפי שפורטו בפרק הקודם בוצעו:

 שפור בקרת מפלס הדוודים -

 .V3-90( ומיכל H2-80שפור בקרת הפרמטרים של הדיארטור ) -

o .שפור בקרת הלחץ 

o לס בשפור בקרת המפV3-90 .על ידי שפור בקרת הזרמים אל המיכל 
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 שיפור בקרת המפלס בדוודים
, בגלל כוונון לא נכון של חוגי בקרת מפלס הדוודיםבעת עריכת הסקר המקדים למדנו לדעת כי 

שגרמו לשינויים קיצוניים בזרם המים המוזן אל הדוודים מחד  תכפים )פולסים(ב העבד הבקרה,
 .מאידך (V3-90)במפלס הדיארטור ולשינויים משמעותיים 

כי יש לטפל במערכת כולה דוודים ודיארטור כיחידה אחת וכך נעשה;  ההמסקנה שהתבקשה  היית
ראשית יוצבו חוגי בקרת המפלס בדוודים דבר שמיתן השינויים בספיקת מי ההזנה לדוודים 

 מפלס(.מהדיארטור ולאחר מכן כווננו חוגי הבקרה לפרמטרים של הדיארטור )לחץ ו

החשמליים המתקנים על קו הזנת  קהפרעה נוספת לזינת המים לדוודים נגרמה על ידי ברזי הניתו
המים לדוודים; ברזים אלו נכנסו לפעולה כל אימת שהמפלס חרג מהסף העליון המותר ויצרו הפרעות 

 בקרת המפלס העלים בעיה זאת. ןחמורות בהספקת המים. תיקו

הוא מכשור מקומי בשטח והחיוויים מהם אל מערכת הבקרה  4ד מכשור כל הדוודים, פרט לדו
ומערכת מידע התהליכי מועטים ומהם לא מעטים גם סובלים מתקלות שלא אפשרו איסוף נתונים 

 "לפני" ו"אחרי" לשם בצוע השוואות ביצועים.

 "ל.חיוויים שאפשרו עריכת השוואות כנל הסטוריה זמינה , עבורו מצאנו4להלן ההשוואות לדוד 

 ההשוואות נערכו לפרמטרים:

 לחץ

 מפלס

Output של בקר המפלס 

 פיקת המים ס

Boiler 4 - Pressure
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 לפני כוונון הבקרים ולאחריו 4השוואת התנהגות הלחץ בדוד : 4 'ציור מס

 :םהשוואת ביצועי המערכת לפני ואחרי בצוע השיפורי

 סטיית התקן 

  לחץ

Bar0.66 לפני 

Bar0.18 יאחר 

 יחס 3.6
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Boiler 4 - Level 
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 לפני כוונון הבקרים ולאחריו 4בדוד  מפלסהשוואת התנהגות ה:5 'ציור מס

 :םהשוואת ביצועי המערכת לפני ואחרי בצוע השיפורי

 סטיית התקן 

  מפלס

 לפני 2.61%

 אחרי 1.02%

 יחס 2.6

 

Boiler 4 - FIC-2075 Output
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 לפני כוונון הבקרים ולאחריו 4של בקר המפלס בדוד  Output תנהגות ההשוואת ה:6 'ציור מס
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 :םהשוואת ביצועי המערכת לפני ואחרי בצוע השיפורי

 סטיית התקן   

 מהלך
  הברז 

Output 
של בקר 
  המפלס

%/Hr690  27.24% לפני 

%/Hr 111  5.24% אחרי 

 יחס 5.2  6.2

 

 

Boiler 4 - Water Supply Flow
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 לפני כוונון הבקרים ולאחריו 4ספיקת המים אל דוד השוואת התנהגות :7 'ציור מס

 

 :םהשוואת ביצועי המערכת לפני ואחרי בצוע השיפורי

 סטיית התקן 

 ספיקת המים
   4אל דוד  

 לפני 11.2

 אחרי 2.01

 יחס 5.6
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 הגאזים המומסים במי הזינה אל דוודי הקיטור קשפור תפעול מערכת סילו
 0.35הגאזים המומסים במי הזינה אל דוודי הקיטור תוכננה לעבוד בלחץ עבודה של  קלומערכת סי

BarGלחץ זה מאפשר להגיע לטמפרטורת עבודה של עד ל .C0107-108 . 

 .mg Oxygen/Liter0.02תנאי עבודה אלו אמורים להבטיח סילוק הגאזים המומסים לכדי 

ושיים בתפעול הדיארטור והעובדה שהדיארטור מסקר מקדם אשר ערכנו למערכת למדנו לדעת על הק
לא מצליח לעשות המוטל עליו דבר המתבטא בחוסר היכולת להגיע ללחץ / טמפרטורת עבודה אשר 

 C096-97הגאזים המומסים במים לרמה הדרושה; הטמפרטורה בדיארטור הגיעה לכדי  קתבטיח סילו
 הדרושות. ºC 105-106במקום

המערכת תוכננה לעבוד עם שני בקרי לחץ  .V3-90בקר הלחץ במיכל נקבעת על ידי  צריכת הקיטור
 כלהלן:

 

 : שני ברזי בקרת הקיטור1 'תמונה מס

 .BarG1.5      ( לכדי BarG6.5-7 מפחית לחץ הקיטור מלחץ ההספקה ) (PIC-3519)בקר לחץ ראשון

ק הקיטור למערכת על מנת לשמור בה לחץ העבודה ( מפחית הלחץ עוד ומספPIC-3511בקר לחץ שני)
 (.BarG0.35הרצוי )

מבדיקה שערכנו נוכחנו כי קיימת השפעה הדדית )אינטראקציה( חזקה מאד בין שני בקרים אלו 
והדבר גם עלה בבדיקה של מקרים דומים אחרים. השפעה הדדית זאת הקשתה מאד להגיע לתפקוד 

 סביר של המערכת כולה.

( סיפקו הצרכים החלטנו לוותר PIC-3511הבקרה בברז אחד ) םצועים שהתקבלו מיישומכיוון שהבי
בברז בקרה אחד בלבד אשר יספק  ש( ולבצע הספקת הקיטור בשימוPIC-3519על הבקר הראשון )

( נשאר PIC-3519הקיטור מלחץ ההספקה ישירות למערכת ללא דרגת הנחתה נוספת. הברז הראשון )
 בשלב זה פתוח לרווחה.

תוך כדי הרצת המערכת, היינו עדים לתופעה של רעשים בלחץ הקיטור אשר גרמו לפריצות תדירות 
( בגלל, בין היתר, האופי BarG0.35 של הרגל הברומטרית וחוסר יכולת לחזור לעבודה בלחץ הרצוי )

 "(.V3-90-הבקרה ב רהצעה לשיפושל הרגל הברומטרית )ראה דיון מפורט בפרק "
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 80%)עד כדי  V3-90ולמתן תופעה זאת הפעלנו המערכת במפלס נמוך יחסית במיכל  על מנת להקטין 
שהיה נהוג קודם לכן(, דבר שנתן לנו נפח גאז גדול יותר מעל פני הנוזל ומיתן את השפעות  95%לעומת 

הרעשים בזרימת הקיטור על הלחץ ומילא הפחית מאד המקרים בהם רעש כזה בהספקת הקיטור גרם 
 ל הברומטרית.לפריצת הרג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הברז פתוח לרווחה. –. שים לב PIC-3519: 2 'תמונה מס



 בקרת תהליכים  –חירם 

 

C:\Users\Avihu\Desktop\אתר\United\Word\ תרב''ם -שפור תפעול מערכת הקיטור  .doc 

 דפים    32מתוך   15דף מס' 

 

 PIC3511:  3 'תמונה מס

 .בקר מפלס V3-90על ידי דוודי הקיטור מיתרגמת לשינויים במפלס מיכל  צריכת המים
המצוידות במערכת מהירות משתנה, שולט על כמות  P-130/131 משאבותבאמצעות  V3-90מיכל 

 המים למיכל.

)ראה תפקוד החוג כמו שבאה לידי  22-50%של חוג בקרת המפלס היה מגבל בין הערכים  Output -ה
(. מגבלות אלו הושמו על מנת להבטיח תמיד קיום זרימה מזערית  מחד ולמנוע 8ביטוי בציור מס' 

 מאידך. V3-90הצפה של מיכל 
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 חוג בקרת המפלס )אדום( Output: 8 'ציור מס
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)ראה דיון מפורט בנספח( לא התאימו מגבלות אלו.  P-130/ 131בגלל השוני בין שתי המשאבות 
התחשבות בשוני זה וכן שיפור בקרת המפלס אפשרו לקבוע הגבול התחתון ) על מנת להבטיח תמיד 

 ללא גבול עליון 28%ממ"ק מים( על  10זינה של 

 סבלה משינויים משמעותיים במפלס וכתוצאה מכך נגרמו שינויים חריפים V3-90מיכל  בקרת מפלס
 .V3-90אל מיכל  V3-47בזרימת המים ממיכל 

 לאחר כוונון בקרי המפלס בדוודים למניעת תופעת התכפים )פולסים( בזרימת המים 
, בצענו כוונון של בקר המפלס למיכל זה. מטרת כוונון הבקר הייתה לגרום למיתון V3-90ממיכל 

 ±.3%ל "מותר" להשתנות בתחום ש V3-90כאשר למפלס  V3-47הזרימה ממיכל 

 תוצאות:

 ישום המסקנות שפורטו לעיל, הביא לשיפור משמעותי בתפקוד הדיארטור:

המבטיחות סילוק  )ºC 104-106אפשרה להגיע לטמפרטורות)  0.35(BarG שמירת הלחץ הרצוי )
 הגאזים המומסים לכדי רמת חמצן סבירה.

 ם אל והדיארטור.הרפיית משטר שמירת המפלס סייעה להגיעה לשינויים מתונים בזרמי המי

 הגרפים שלהלן מציגים את התנהגות הפרמטרים השונים לפני הכוונונים ולאחריהם:

 לדצמבר. 11 -ו 10בתור ימים מייצגים ל"לפני" נלקחו 

 לדצמבר. 21 -ו 20בתור ימים מייצגים ל"אחרי" נלקחו 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1/12 00 6/12 00 11/12 00 16/12 00 21/12 00

60

70

80

90

100

110

לחץ

טמפרטורה

 

 וונונים ולאחריהם: השוואת פעולת הדיארטור לפני הכ9 'ציור מס

 

 :םהשוואת ביצועי המערכת לפני ואחרי בצוע השיפורי

 סטיית התקן   

  לחץ  טמפרטורה

 לפני 0.098  1.1

 אחרי 0.014  0.3

 יחס 6.8  3.4

)בממוצע( בזכות שיפור זה  C07.9-הושגה עלית טמפרטורה של כ–ופרמטר נוסף חשוב בהקשר זה 
 בפעילות הבקרה.
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 : צריכת הקיטור10 'ציור מס

 :םהשוואת ביצועי המערכת לפני ואחרי בצוע השיפורי

 סטיית התקן 

  לחץ

 לפני 286.9

 אחרי 205.6

 יחס 1.4
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 : הספקת המים11 'ציור מס
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 :םהשוואת ביצועי המערכת לפני ואחרי בצוע השיפורי

 סטיית התקן 

  קת מיםספי

 לפני 10.8

 אחרי 3.0

 יחס 3.6

 

)= כמות קיטור ליחידת מים(  נראה כי כמות הקיטור ליחידת  אם נבדוק את צריכת הקיטור הסגולית
ק"ג קיטור לכל ממ"ק  59עלתה לכדי  רק"ג לכל ממ"ק מים ולאחרי השיפו 41.7מים לפני עמדה על כ

מאשר  יותרלתה של המערכת כעת לחמם המים מים. עלית צריכת הקיטור הסגולית היא אות ליכו
 קודם.

הגודל "יחס קיטור למים" )ק"ג קיטור לממ"ק מים( מחושב בזמן אמיתי ומוצג בפינה השמאלית 
" במערכת הבקרה. מעקב אחרי גודל זה מי הזנה לדוודים ומשלוח מים מטופליםהעליונה של תצוגה "

 בכל עת יכול לתת מושג על רמת תפקוד המערכת.
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ומיכל מי הזנה  H2-80דיארטור  –הצעה לשפור הבקרה 
 V3-90לדוודים 

 Existing מערך הבקרה למערכת סילוק הגאזים המומסים במי הזינה לדוודים מובא בתרשים"

Control Scheme לתקון בקלות יחסית. ת". צורת הבקרה הזאת סובלת ממספר בעיות הניתנו 

 

 Existing Control Scheme: 12 'סציור מ

 

המתקן נמדדים בטיב המים הנשלחים לדוודים, בעלויות הבצוע וכל זאת מבלי לפגוע בבטיחות  יביצוע
 המפעילים ובטיחות הציוד.

מיטבי של הגאזים המומסים במים יש להגיע אל תנאי התפעול המתוכננים  קעל מנת להבטיח סילו
. כל C0 108כאשר מלחץ עבודה זה נגזרת טמפרטורת העבודה הרצויה  Bar G0.35י, לחץ עבודה של קר

 ירידה בלחץ גורמת לירידה בטמפרטורה של המים ועליה בכמות הגאזים המומסים.

עבודה יציבה של המתקן משפרת את ביצועיו.שמירה על לחץ אחיד גם תשפר את צריכת הקיטור 
 הדרושה לטיפול ביחידת מי זינה( ואת כלכליות הפעולה.הסגולית )כמות הקיטור 

 :V3-90בקרת מפלס  – V3-47בקרת הספקת המים ממיכל 

כאשר האחת עובדת והשנייה  P-130/ P-131נשאבים על ידי צמד המשאבות  V3-47המים ממיכל 
 בעתודה. בקרת הכמות הנשאבת נעשית על ידי בקר מפלס מיכל מי ההזנה לדוודים

V3-90 (LI-3504 באמצעות משנה מהירות המתקן על כל אחת ממשאבות אלו. על מנת למנוע נפילה )
 22%קיצונית של המפלס מחד והצפה של המערכת מאידך, מגבלות המשאבות לעבודה בתחום שבין 

 )מירב(. 50%)מזער( ל 

 שתי בעיות בתפעול משאבות אלו:

 .V3-47ספיקת המשאבות משפעת ממצב המפלס במיכל  .1
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מתקבלות ספיקות  V3-90המשאבות שונים כך שבאחוז פתיחה נתון של בקר מפלס  יביצוע .2
 שונות בתכלית מהמשאבות השונות.

 המפלס. תבסטיי ישתבואנה לביטו אחריהמערכת, בתצורתה הנוכחית, תגיב על סטיות אלו רק 

בות ויש ( לא מתאים לשתי המשא22-50%כמו כן, בגלל השוני בין המשאבות, תחום העבודה שנקבע )
 לשנותו.

נתן להתגבר על כך בקלות יחסית, ללא כל השקעה בציוד או מכשור נוספים על ידי בנית חוג בקרת 
 ( כלהלן:Cascadeמפל )

 Slave למים מ מד הזרימה הקיים: הגדרת בקר ספיקה על בסיסV3-47  אלV3-90 – 
 FI-3516  אשר ישלוט על מהירות סבוב המשאבותP-130/ P-131 . 

 Master  בקר מפלס :V3-90 ,LI-3504 באמצעות בקר הספיקה  ספיקת המים, ישלוט על
 שהגדרנו קודם.

 "(Proposed Control Scheme)ראה גם מרשם "

 

 Proposed Control Scheme: 13 'ציור מס

 

או מצב המפלס המים לתהליך ללא תלות במי מהמשאבות עובדת  כמותבצורה זו אנו שולטים על 
. במצב V3-90במפלס  יעוד לפני שתבואנה לכלל ביטו בספיקהומתקנים הסטיות  V3-47במיכל 

 שיבטיחו זרימה בתחומים הבטוחים )ראה לעיל(. ספיקהעבודה כזה גם ניתן להגדיר גבולות 

כאמור הפתרון אינו כרוך בכל השקעה בציוד או מכשור נוספים וישומו בתכנות הבקר המתוכנת 
 מערכת הבקרה.ב

 בקרת לחץ עבודה במערכת.

שולט  PIC-3511גם מערכת זאת סובלת מבעיות דומות לאלו של מערכת הספקת המים: בקר הלחץ 
ישירות על ברז הספקת הקיטור ולכן כל שינוי במפל הלחץ על פני ברז הבקרה יגרום לשינויים 
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רק ע מכך. המערכת יכולה להגיב על כל המשתמ V3-90בספיקת הקיטור אשר יגרמו לשינויים בלחץ ב
 שאלו התרחשו. אחרישינויים בלחץ  על 

נתן להתגבר על כך בקלות יחסית, ללא כל השקעה בציוד או מכשור נוספים על ידי בנית חוג בקרת 
 ( כלהלן:Feed Forward( וחוג בקרה מקדימה )Cascadeמפל )

 Slave אל  קיטורל מד הזרימה הקיים: הגדרת בקר ספיקה על בסיסV3-90 – FI-4115  אשר
הקיטור כפי שיקבע על ידי  כמותישלוט על ברז הבקרה הקיים. חוג זה יבטיח הספקת 

 . Masterה

 Feed Forwardבין כמות המים  יחס: מכיוון שהגודל שבאמת קובע הלחץ במערכת הוא ה
בקר  של Set Point-( אל הFI-3516לכמות הקיטור נבצע הזנה של השינויים בספיקת המים )

 ספיקת הקיטור דרך מכפיל:

  היחס בין כמויות הקיטור לכמויות המים ישמר כך שכל שינוי בספיקת המים אשר
שחל  לפני ילווה מיידית בתיקון הנדרש בקיטור   V3-90 (LI3504)יעשה על ידי בקר מפלס 

 .V3-90-שינוי בלחץ ב

 לשמור על היחס בין כמות הקיטור לכמות המים מכפילתפקידו של ה 

 Masterבקר הלחץ ב :- V3-90 ,PIC-3511 וישנה אותו על  יחס הקיטור למים, ישלוט על
 מנת לשמור על הלחץ כאמור, באמצעות בקר ספיקת הקיטור שהגדרנו קודם.

כאמור הפתרון אינו כרוך בכל השקעה בציוד או מכשור נוספים וישומו בתכנות הבקר המתוכנת 
 במערכת הבקרה.

 "(Proposed Control Scheme)ראה גם מרשם "

 הרגל הברומטרית

בגלל הצורה בה יושמה ה"רגל הברומטרית" במקור 
  V3-90נוצרו מעת לעת מצבים בהם עלית הלחץ ב

גרמה להתרוקנות הרגל מבלי יכולת לתת לה 
אפשרות להתמלא שוב. נפילת הלחץ בכלי גררה 

פתיחה נוספת של שסתום הספקת הקיטור שהפריע 
מילוי הרגל הברומטרית וחוזר עוד לאפשרות של 

 חלילה.

 

-Pבתור פתרון חלקי חוברה הספקת מים )ממשאבות

( אל תחתית הרגל הברומטרית )ראה 131 /130
פתוחה כל העת "½( תמונה(.  הספקת מים זו )קו 

. סידור V3-47ועודפי המים גולשים חזרה אל מיכל 
זה מבטיח המצאות מים כל העת ברגל הברומטרית 

 .V3-90מפלס במיכל ללא תלות ב

)ראה  "מפריצת רגל ברומטרית  תהתאוששו"נוהל 
נספח בנדון( נכתב על מנת לתת בידי המפעילים נוהל 

פריצת הרגל  עמסודר להתגברות על אירו
 הברומטרית.

על מנת להתגבר לחלוטין על הבעיות שעדין קימות 
בקיום ושמירת הרגל הברומטרית מוצע להחליף 

 ימת לרגל ברומטרית טבולה )ראה דיון נפרד בנושא(.הרגל הברומטרית הקי

( אל P-130/ 131הספקת מים )ממשאבות: 4 'תמונה מס
 תחתית הרגל הברומטרית
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 הצעה לשינוי הרגל הברומטרית
חלקים נעים או כל רכיב ללא רגל ברומטרית היא מכשיר בקרה פשוט ואמין ללא אלקטרוניקה, 

 שעלול להתקלקל ולא לתפקד  ובישום נכון מבטחת פעולתו ללא כל תקלה.

 ה:מצויד ברגל ברומטרית שתפקידי V3-90מיכל 

  שמירה שהלחץ בתוך המיכלV3-90  מהעומד המכתב על ידי הממדים  במירבלא יחרוג
 . BarG0.5 -מ"מ מים שהם שווה ערך ל 5000הפיזיים של הרגל, במקרה זה 

  לאפשר גלישה של כל עודף מים במיכלV3-90  על מנת למנוע מצבים של הצפה אל תחום
 .H2-80הדיארטור 

 V3-90ברומטרית" במקור נוצרו מעת לעת מצבים בהם עלית הלחץ בבגלל הצורה בה יושמה ה"רגל ה
גרמה להתרוקנות הרגל מבלי יכולת לתת לה אפשרות להתמלא שוב. נפילת הלחץ בכלי  ולו להרף עין,

גררה פתיחה נוספת של שסתום הספקת הקיטור שהפריע עוד לאפשרות של מילוי הרגל הברומטרית 
 וחוזר חלילה.

 

פעה זאת מוצע לשנות את הרגל הברומטרית בצורתה הנוכחית )זרבובית( לרגל  כדי להתגבר על תו
 טבולה )ראה ציור(

 

 הצעה לשינוי הרגל הברומטרית: 14 'ציור מס

ישום הרגל הברומטרית כרגל טבולה שומר על כל המטרות והתפקודים של הרגל בתצורתה המקורית 
 .ד השליטה אשר קרה תדיר בישום המקוריומונע את תופעת איבו

 .ראה נספח בנדון - 50$חישוב עלות אירוע פריצת רגל מגיע לכדי 
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 מקום הזרקת הכימיקלים
התעבית החוזרת מהמתקנים מכילה שאריות כלורידים וברומידים שבטמפרטורות העבודה שלנו 

 .HBrו  HClמתפרקים ויוצרים 

ר ולדיארט. (P4-03, P4-05)נהיביטור על ידי משאבות מינון מזרק אי ( V3-90אל מיכל הדיארטור )
 מיליליטר לשעה. 200, במינון של )של חברת ג'וליני( 535מכניסים לוכדי חמצן, קורדקס 

 .V3-47הזרקת הכימיקלים נעשית אל זרם המים היוצא מ

 הגאזים המומסים במים איננה יעילה. קהזרקת הכימיקלים קודם תהליך סילו

 הגאזים המומסים. קיל )לוכדי החמצן( פוגש חמצן שעתיד להיות מסולק בתהליך סילוהחומר הפע

 ןהגאזים המומסים תהיה יעילה בהרבה ותית קתהליך סילו לאחרהזרקת אותה כמות של חומר פעיל 
הגנה טובה יותר למערכת הקיטור.
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 נספחים
 25 .............................................................................................. קבועי חוגי הבקרה -נספח א' 

 26 .............................................................................. משאבות הזנת מים לדיארטור -נספח ב' 

 29 ................................................................. חשוב כמות קיטור דרושה לטיפול במים -נספח ג' 

 30 .............................................................. נוהל התאוששות מפריצת רגל ברומטרית  -נספח ד' 

 31 .................................................................................. עלות פריצת רגל ברומטרית -נספח ה' 

 32 .............................................................................. וי ברגל הברומטריתתכנון השינ -נספח ו' 
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 קבועי חוגי הבקרה -נספח א' 
 

 בטבלה להלן מפורטים קבועי חוגי הבקרה אשר כווננו במסגרת הפרוייקט.

 לא הצלחנו ליישם מסנן על אות התהליך. LI-5023 ,LI-1675 ,LI-3504 ,PIC-3511לחוגים 

 

 

  

 קבועי חוגי בקרה

  

Tag No. תיאור החוג 
חילת בצוע ת

 הערות Kp Ki Kd Filter הכוונון

LIC-1050  6   60 20 9/12/2009 3מפלס דוד sec Shimaden SR63 

LI-5156  3     150 9/12/2009 6מפלס דוד sec Shimaden SR63 

LI-5023  60 300 9/12/2009 5מפלס דוד     Unitronics Vision 280 

LI-1675  3600 40 7/12/2009 4מפלס דוד     Shimaden SR24 

LI-3504 100 13/12/2009 מפלס דיארטור       
 מיושם בבקר המתוכנת

PIC-3511 4 100 14/12/2009 לחץ בדיארטור     

 : קבועי חוגי הבקרה1 'טבלה מס

 

 הערכים הבאים: םכמוכן מומלצי

 הערות הערך הפרמטר חוג הבקרה

LI-3504 SP 80-85%  לאפשר נפח גאז במיכלV3-90 

 Min(Output)  >28% >( 10להבטחת זרימת מזערית )ממ"ק לשעה 

PIC-3511 SP 0.35 BarG במקרה של הפרעות בלחץ נאלץ להפחית 

 : ערכים מומלצים2 'טבלה מס
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 משאבות הזנת מים לדיארטור -נספח ב' 

 .P-131ו  P-130על ידי שתי המשאבות  V3-47ממיכל הזנה  V3-90ים לדיארטור מים מוזנ

שתי המשאבות זהות בתפקידן והתכנון הוא , בתפעול רגיל, שמשאבה אחת מספקת המים הדרושים 
לעבודה במקום הראשונה במקרה תקלה או מכל סיבה  סנמצאת מוכנה להיכנ הוהמשאבה השניי

 אחרת.

. V3-90של בקר מפלס הדיארטור  Outputבקר מהירות סבוב שהוא ה המשאבות נשלטות על ידי
, ןשהוא תחום ,שכנראה מניסיו 22-50%הגבלה עבודת המשאבות לתחום שבין  תמסיבות היסטוריו

 נתן שליטה במפלס מבלי להגיע להצפה מחד או לנפילת מפלס מאידך.

ת כפי המובא בטבלה הבאה הבדלים בתפקוד שתי המשאבו םתוך כדי עבודתנו נוכחנו כי קיימי
 העוקבת: תובהצגתה הגראפי

Controller 
Output % 

P-131 P-130 

RPM Flow RPM Flow 

0       0.0 

2     1800 5.1 

4     1837 6.2 

5     1849 6.3 

10     1908 7.7 

20     2030 10.5 

25     2086 12.8 

26 1212 0.0 2100 13.2 

27 1236 9.6 2113 13.3 

28 1260 10.0 2125 13.4 

29 1282 10.7 2136 13.4 

30 1305 11.6     

33 1378 17.1     

34 1401 18.1     

35 1428 19.1     

36 1451 20.0     

37 1475 20.8     

38 1498 21.2     

39 1521 22.0     

40 1544 22.8     

41 1571 23.4     

42 1594 24.0 2291 16.5 

43 1616 24.6 2306 16.6 

44 1640 25.2 2316 16.7 

45 1667 25.9 2325 16.8 
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Controller 
Output % 

P-131 P-130 

RPM Flow RPM Flow 

46 1690 26.5 2338 17.0 

47 1714 27.2 2350 17.3 

48 1736 28.1 2365 17.5 

49 1760 28.4     

50 1787 29.1 2388 17.9 

51 1810 29.8     

52 1832 30.6 2413 18.6 

53     2433 18.9 

55     2459 19.5 

58     2484 19.8 

60     2504 20.3 

63     2542 21.0 

66     2579 21.8 

69     2612 22.3 

72     2651 22.9 

75     2683 23.7 

80     2746 24.5 

85     2805 25.9 

90     2863 27.2 

95     2925 28.2 

100     2984 29.3 

 LI-3504של בקר מפלס   Outputכתלות ב P-131ו P-130תפוקת משאבות : 3 'טבלה מס
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P-130 & P-131 Flow pattrns
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 LI-3504של בקר מפלס   Outputכתלות ב P-131ו P-130תפוקת משאבות : 15 'ציור מס

 

 הן בעלות מאפיינים שונים! P-131ו P-130המשאבות 

 

 הערות:

לא נשמר.  V3-47עבודת המערכת והמפלס במיכל ההזנה אסוף הנתונים התבצע תוך כדי  .1
מכיוון שמפלס זה קובע את עומד היניקה של המשאבות הרי אי דיוק זה משפיע על דיוק 

 התוצאות המובאות כאן.

 המשאבות מצריכים קביעת גבולות פעולה אחרים מהנהוגים כיום.  יביצוע .2
M 10כך נבטיח זרימת מזערית של  28-100%הצעתנו 

3
/Hr .ללא תלות באיזו משאבה עובדת 

על מנת להתגבר על ההבדלים בין המשאבות מוצע לשנות את הבקרה. ראה פירוט בפרק  .3
 "שינויים מוצעים בבקרה".

מאפשרים )לחילופין( לקבוע  Controller Out putהתאמת עקומות אנליטית לנתוני ספיקה/  .4
 הספיקה הרצויה בכל משאבה נתונה.
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 קיטור דרושה לטיפול במים חשוב כמות -נספח ג' 
 

של כמות הקיטור הדרושה, בתלות בלחץ השורר בדיארטור וכן בטמפרטורת מי הזינה  יחשוב תיאורט
 נותן הטבלה הבאה:

   

 

 
 

  

 

   40 50 60 70 

 0.25 0.119 0.101 0.083 0.065 

 0.30 0.122 0.104 0.086 0.067 

 0.35 0.124 0.106 0.088 0.070 

 טון \כמות קיטור דרושה לטפול במי זינה לדוודים טון: 4 'סטבלה מ

 :תובהצגה גראפי

 

Deaerator Specific Steam Consumption
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 טון \כמות קיטור דרושה לטפול במי זינה לדוודים טון: 16 'ציור מס

 

ת המגע בין המים מעקב על הצריכה למעשה מראה הצריכה למעשה קטנה יותר והיא תלויה ביעילו
 לקיטור ומשפעת מאד מיציבות הלחץ בדיארטור

 - טמפרטורת מי זינה
ºC 
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 ל ברומטריתרגנוהל התאוששות מפריצת   -נספח ד' 

ועליית ספיקת הקיטור   PIC-3511פריצת רגל ברומטרית מתאפיינת בירידת הלחץ בדיארטור
 .FI-4115לדיארטור 

 נת לאפשר "בנית הרגל הברומטרית" יש לבצע הפעולות הבאות:על מ

 

 :סגור קיטור לדיארטור .1

o  העבר בקר הלחץPIC-3511 .למצב ידני 

o PIC-3511(SP)  אפס(. 0למצב( 

 )אפס(. 0עד ל PIC-3511המתן לירידת הלחץ בדיארטור  .2

o  המתן לירידת הטמפרטורה במיכלV3-90 TI-3511  100אל מתחת לºC. 

o הסתכלות הפסקת זרימת קיטור דרך נשם הרגל הברומטרית.לוודא ב רצוי 

 

 פתח קיטור לדיארטור: .3

o PIC-3511(SP) אפס(. 0ל( 

o PIC-3511 למצב אוטומטי 

o PIC3511(SP) ( לערך הרצוי BarG0.35) 

 המערכת. תהמתן להתייצבו .4

 

 הערות:

 הוא קריטי!  3סדר הפעולות בסעיף  -
 !למצב אוטומטי PIC-3511העברת  פניחייבת להתבצע ל )אפס( 0ל PIC-3511(SP)קביעת 

 .LI-3504(SP)אין צורך לשנות   -

 .80%בסביבות  LI-3504רצוי לעבוד )בכלל( במפלס  -

חוזר של פריצת הרגל  עהחזרה ללחץ העבודה נעשית בהדרגה על מנת למנוע אירו -
 הברומטרית.

לשעה, משך טון קיטור  17תלוי בקצב יצור הקיטור; בקצב יצור  –איטי  V3-90חמום מיכל  -
 חימום המיכל כשעה אחת.
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 עלות פריצת רגל ברומטרית -נספח ה' 

 V3-90מיכל  כלכאשר מתרחשת פריצה של הרגל הברומטרית, בסידור הנוכחי, יש לקרר את 
. להלן חישוב עלות אירוע כזה, מבלי לקחת בחשבון את  ºC99 ( לכדי ºC106מטמפרטורת העבודה )

 לא הנזק הנגרם למערכת בשל עלית תכולת החמצן במי הזינה לדוודים.הקיטור הנוסף אשר אובד ואף 

 מ"מ 5500מ"מ, אורך )ללא הכיפות(  3500: קוטר V3-90נפח 

CUMV 539.525.54/5.3 2  

 BarG0.35 , ºC 106  מצב המים לפני התקלה:  

 KCal/Kg106.9        האנטלפיה

 

 BarG 0 , ºC 99 מצב המים לאחר נפילת הלחץ וקירורם 

 KCal/Kg99.04         האנטלפיה

 

 הפרש האנטלפיות

   106.9-99.04=7.86 KCal/Kg 

 ממ"ק מים 53 עבור

7.86 KCal/Kg x 5.3x10
4
 Kg=4.16x10

5
Kcal 

9.7x10   חום שרפה של מזוט
3
Kcal/Kg 

 Ton=>0.45$/Kg/450$    עלות מזוט

4.16x10   שווה ערך ק"ג מזוט
5
Kcal/9.7x10

3
Kcal/Kg=43Kg 

 

 פריצת רגל ברומטרית: עעלות אירו –ות ביעילות בתל

 

  מזוט

 יעילות טון $

19 0.043 100% 

39 0.086 50% 

48 0.108 40% 

65 0.143 30% 
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 תכנון השינוי ברגל הברומטרית -נספח ו' 


