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NOTĂ APLICA�IE

Aplica�ie

Măsurarea tensiunii legăturii
la chei a geamandurii de legare
cu un singur punct

Temă de proiectare

Caracteristici

Bol� de sarcină de 250t fabricat din
o�el inoxidabil 17-4PH

Furnizat cu o carcasă din o�el
inoxidabil pentru protejarea cablului

Furnizat cu bra� anti-rota�ie
special proiectat

Potrivit pentru a fi utilizat sub mare
la adâncimi de până la 200m

Capacitate 2,2mV/V

Criterii principale

Bol�ul de sarcină trebuie să fie adecvat
pentru utilizarea în larg la adâncimi
ale apei de până la 200m

Dimensional, bol�ul de sarcină trebuie
să fie un înlocuitor direct pentru
bol�ul inelului de sarcină specificat de client

La testele de sarcină de verificare
și calibrare urmează să participe ABS

Este necesar un certificat 3.1 pentru materiale

Este necesar un certificat de conformitate

Este necesar un certificat de origine

Bol�ul de sarcină va fi calibrat cu amplificatorul
de siguran�ă intrinsecă furnizat de client
pentru a genera o capacitate de 4-20mA

Unul dintre clien�ii noștri obișnui�i, furnizor
de sisteme de siguran�ă pentru sectorul
petrolului și gazelor, a necesitat un bol� de
măsurare a sarcinii pentru înlocuirea unui
bol� de inel existent. Inelul de sarcină era
destinat utilizării submarine pentru
monitorizarea tensiunii unei geamanduri
de legare cu un singur punct pentru a proteja legătura la chei prin alertarea operatorilor
cu privire la orice situa�ii de suprasarcină iminentă. Orice astfel de situa�ie poate cauza
ruperea legăturii la chei, permi�ând eventual bazinului să plutească în larg. Acest lucru
prezintă o importan�ă deosebită în timpul opera�iunilor de transfer de petrol ca urmare a
riscului sporit de scurgeri de petrol.
Având o capacitate de 250 de tone, bol�ul de sarcină a fost proiectat pentru a include un
ansamblu de carcasă pentru a proteja cablul de deteriorare și a fost furnizat cu un
conector submarin cu 4 căi. Acest lucru a făcut ca bol�ul de sarcină să fie potrivit pentru
utilizarea pe termen lung în adâncim de până la 200m. De asemenea, a fost proiectat un

bol�ul de sarcină, întrucât sistemul mai mare pe care îl furnizau necesita aprobare pentru
utilizarea în zone periculoase. Acest lucru a generat o capacitate de 4-20mA pentru
integrarea simplă într-un PLC.
Clientul nostru a fost extrem de mul�umit de randamentul bol�ului de sarcină și a plasat
ulterior comenzi pentru mai multe bol�uri de inele de sarcină submersibile de capacitate
mare.

Bol� de sarcină LCM1791 pentru
monitorizarea tensiunii legăturii la chei

bra� anti-rota�ie la comandă pentru a fi
montat pe modelul de inel specificat de către
client. Întrucât urma să fie utilizat într-o
aplica�ie pentru petrol și gaze, a fost
necesară participarea ABS la testele de
sarcină de verificare și calibrare, împreună
cu un certificat de conformitate, certificat 3.1
pentru materiale și certificatul de origine al
fabrican�ilor.
Clientul a emis gratuit un amplificator de
siguran�ă intrinsecă pentru calibrarea cu
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Specifica�ii

Sarcină nominală (kN)
Sarcină de verificare
Sarcină de rupere finală
eșireI
Precizie
Tensiune de excita�ie
Rezisten�a de punte
Rezisten�a izola�iei
Domeniul temp. de operare
Domeniul temp. compensate
Coeficient de temp. zero
Coeficient de temp. de deschidere
Nivel de protec�ie ecologică

250 tone
375 tone
860 tone
2,2mV/V
<±4% din sarcina nominală
10Vc.c. (15Vc.c. max.)
350 Ohm
>500 MOhm @ 500 Vc.c.
-20 la +70°C
-10 la +70°C
<±0,01% din sarcina nominală/ºC
<±0,01% din sarcina nominală/ºC
IP68 cu conector împerecheat la 200m

Dimensiuni
Toate dimensiunile sunt exprimate în mm

Bol� de sarcină LCM1791 pentru
monitorizarea tensiunii legăturii la chei
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