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intelliFlowControl mo¿e rozwi¹zaæ te problemy

Je¿eli ...
�w Pañstwa firmie funkcjonuje instalacja, w której transportowana jest mieszanina faz gaz–ciecz lub 

gaz-cia³o sta³e,
�proces ten móg³by funkcjonowaæ bardziej  optymalnie i byæ bardziej ekonomiczny,
�zdarzy³o siê, ¿e z przyczyn niew³aœciwych parametrów przep³ywu linia produkcyjna uleg³a awarii lub finalny 

produkt by³ wadliwy,
�potrzebny jest specjalny kosztowny ci¹g³y nadzór nad w³aœciwym przebiegiem procesu,
�potrzebny jest nieinwazyjny i szybki monitoring w trudno dostêpnych fragmentach ruroci¹gu,

Nasz 
system posiada:

�Mo¿liwoœæ pracy z wybranymi przep³ywami 
dwufazowymi typu gaz-ciecz, gaz-cia³o sta³e;

�Uniwersalny dotykowy panel monitoruj¹co-steruj¹cy stanowi¹cy alternatywê dla drogich 
komercyjnych rozwi¹zañ;

�Inteligentny regulator rozmyty pracuj¹cy w pêtli sprzê¿enia zwrotnego, który utrzymuje 
¿¹dane nastawy parametrów przep³ywu w oparciu o zadany re¿im przep³ywu;

�Nieinwazyjny trójwymiarowy monitoring przep³ywu nawet w nieprzeŸroczystych 
i trudno dostêpnych fragmentach ruroci¹gów w czasie rzeczywistym;

�Modu³ diagnostyczny oparty o system trójwymiarowej tomografii pojemnoœciowej 
realizuj¹cy w czasie rzeczywistym identyfikacjê struktury przep³ywu oraz 

wyznaczanie objêtoœciowego udzia³u faz;
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Istniej¹ mo¿liwoœci pozyskania
dodatkowych œrodków finansowych
na wdra¿ania nowoczesnych rozwiàzañ i technologii 
�Inicjatywa Technologiczna - ukierunkowana na rozwój nowych produktów i technologii, 
�IniTech - wspó³praca nauki i gospodarki prowadz¹ca do opracowania nowych produktów 

i technologii o wysokim potencjale innowacyjnym i wdro¿eniowym, 
�BRIdge - wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych, poprzez rozwijanie, 

testowanie i wdra¿anie w praktyce nowych instrumentów interwencyjnych,
�INNOTECH - program wsparcia nauki i przedsiêbiorstw w zakresie realizacji innowacyjnych 

przedsiêwziêæ ze szczególnym wskazaniem na obszar zaawansowanych technologii. 

Jak do nas dojechaæ?
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Przydatnoœæ systemu
�Identyfikacja parametrów przepùywów dwufazowych w mieszaninach gaz-ciecz jest bardzo waýna w przypadkach procesów, 

w których przepùyw ma siæ odbywaã w konkretnym charakterystycznym reýimie.

�Znajomoúã aktualnych parametrów przepùywu moýe byã bardzo przydatna do sterowania procesami wymiany ciepùa 
w przypadkach, gdy w trakcie tych procesów zachodzi odparowanie czynnika bioràcego udziaù w wymianie ciepùa. Dzieje 
siæ tak w systemach chùodzenia reaktorów jàdrowych i w aparatach wyparnych.

�Zainstalowanie systemu identyfikujàcego i diagnozuj¹cego przepùyw dwufazowy jest byã niezwykle uýyteczne 
przy kontrolowaniu obecnoúci pæcherzy powietrznych w cieczach bædàcych póùproduktami, w których obecnoúã 
powietrza jest niedopuszczalna.

 

�W przypadku procesów transportu pneumatycznego ciaù staùych, system identyfikacji i diagnostyki umoýliwia 
bieýàce kontrolowanie udziaùu czàstek ciaùa staùego w przepùywajàcym strumieniu. Po poùàczeniu ukùadu identyfikacji 
z ukùadem dozowania, umoýliwiã to moýe wùaúciwe sterowanie procesem. 

�System identyfikujàcy ksztaùty moýe byã niezwykle przydatny do kontrolowania jakoúci wyrobów w zautomatyzowanych 
liniach produkcyjnych prefabrykatów budowlanych, bàdê wyrobów ceramicznych. Analiza ksztaùtu w poùàczeniu z automatykà 
umoýliwi odrzucenie póùproduktu nie w peùni uformowanego (z ubytkami masy) lub posiadajàcego pækniæcia.

�System nasz moýe byã niezmiernie uýytecznym narzædziem do kontrolowania aktualnego stanu rurociàgów 
w przypadkach, gdy zachodzi niebezpieczeñstwo odkùadania siæ na ich úciankach substancji staùych (inkrustacja).

Obecnoœæ pêcherzy powietrznych w przygotowanych do produkcji szar¿ach, mo¿e spowodowaæ nieodwracalne straty. Przyk³adowo, istnienie 
pêcherzy powietrznych w przygotowanych do procesu przêdzenia w³ókien roztworach w³óknotwórczych, b¹dŸ stopach polimeru, mo¿e znacznie 
utrudniæ procesy przet³aczania tych substancji przez filiery

Tak¿e obecnoœæ powietrza w pó³produktach ciek³ych o wy¿szych lepkoœciach wykorzystywanych w przemyœle chemicznym, farmaceutycznym i 
spo¿ywczym, mo¿e byæ w pewnych przypadkach bardzo niekorzystna. Kontrolowanie w czasie rzeczywistym, pozwalaj¹ce wykryæ obecnoœæ 
pêcherzy powietrznych, mo¿e w tych przypadkach okazaæ siê bardzo przydatne.

Przyk³adowo, podczas transportu dwufazowego zawiesin, bêd¹cych substancjami o w³aœciwoœciach nienewtonowskich, mo¿na zmniejszyæ opory 
przep³ywu mieszaniny w sytuacji, gdy transport dwufazowy odbywa siê w zakresie  przep³ywu rzutowego, a ciecz (zawiesina) przed dodaniem do 
niej gazu p³ynie ruchem laminarnym. Aby uzyskaæ jak najmniejsze wartoœci oporów przep³ywu, trzeba prowadziæ proces przy odpowiednich 
wartoœciach parametrów charakterystycznych przep³ywu rzutowego.


