PROCESNÁ
ANALÝZA

Analyzátory kyslíka
a pre odpadovú vodu
Analyzátor kyslíka BA 1000
pre optimalizáciu spa¾ovacích procesov
Regulácia spa¾ovania na základe merania koncentrácie kyslíka v spalinách umoòuje uetri pri spa¾ovacom výkone od 500 kW a 8 %
paliva pri èiastoènom výkone horákov,
a 1 a 4 % pri plnom výkone horákov!
Táto skutoènos spolu s nízkou obstarávacou
cenou analyzátora BA 1000 umoòuje rýchlu
návratnos investície do tohto prístroja. Analyzátor
má nieko¾ko výhod. Patrí k nim vysoká ivotnos
meracieho èlánku a vysoká presnos merania a 1 %
z nameranej hodnoty. Okrem toho nevyaduje ani referenèný a kalibraèný plyn, a v neposlednom rade má nízku spotrebu energie.
Analyzátory pre odpadové vody
Quick COD, TOC, TON
Quick COD je on-line analyzátor
na stanovenie hodnoty CHSK
v odpadových vodách, ktorý je
vhodný aj pre najnároènejie aplikácie s vysokým obsahom solí
a rozpúadiel. Medzi typické aplikácie patrí sledovanie vody na výstupe z ÈOV, detekcia úniku organických látok a sledovanie úniku
produktu. Systém je navrhnutý
tak, aby pracoval bez potreby nákladných katalyzátorov, a to spa¾ovaním vzorky pri teplote nad 1 200
°C. Vzorka oxiduje rýchlo a efektívne bez oh¾adu na jej zloenie, èo
umoòuje dosiahnu rýchlu analýzu, a to do jednej minúty. Dôleitou
súèasou systému je patentovaná
príprava vzorky FlowSampler, ktorá pracuje bez filtrácie. Vzorka
s obsahom pevných èastíc je dávkovaná do homogenizaènej jednotky, ktorá zabezpeèuje rovnomerné
rozloenie èastíc. Do spa¾ovacej komôrky sa nadávkuje
celá vzorka, take sa nemôu vypari iadne volatílne zloky a systém vyhodnotí aj zloky ako metanol a etanol. Po úplnom spálení
prechádza vzorka chladièom so stabilizáciou rosného bodu na +4
°C do analyzátora, kde sa nameraný pík zintegruje a vyhodnotí v irokom rozsahu merania 0  100, resp. 100  200 000 mg/l CHSK.
Pridaním chemoluminiscenèného detektora je moné získa zároveò hodnotu TONb v jednom analyzátore. Na rovnakom princípe
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pracuje analyzátor Quick TOC na stanovenie obsahu TOC v rozsahoch 0,1  200, resp. 400  50000 mg/l TOC. Firma dodáva aj
analyzátory pre stanovenie BSK a toxicity.
Princíp èinnosti meracieho èlánku
analyzátora BA 1000
Dynamický senzor meria obsah kyslíka bez pouitia referenèného
plynu. Senzor pozostáva z dvoch zirkónových diskov, ktoré sú pokryté z oboch strán platinovým prstencom. Dodatoèná vrstva
Al2O3 chráni senzor pred vplyvom prostredia a zvyuje jeho ivotnos. Takto vzniknutá komôrka je naplnená plynom s neznámym
parciálnym tlakom kyslíka.
Jeden disk je pripojený k reverzibilnému zdroju prúdu.
Pouíva sa ako elektrochemická pumpa kyslíka.
Cez proti¾ahlý disk je snímaný parciálny tlak kyslíka snímaním indukovaného Nernstovho napätia. Komôrka sa vyprázdòuje cez zdroj elektrického prúdu. Parciálny tlak P2 sa potom bude
meni lineárne s prevádzaným elektrickým nábojom. Týmto sa zvýi elektrický potenciál na proti¾ahlom disku. Keï elektrický potenciál dosiahne
urèitý prah, zmení sa polarita. Ióny kyslíka sú postupne pumpované naspä do komôrky a parciálny
tlak P2 vzrastá. Po dosiahnutí urèitého prahu sa
polarita znova zmení. Tento proces sa periodicky
opakuje. Èas jednej periódy je lineárne proporcionálny parciálnemu tlaku kyslíka. Princíp umoòuje permanentné riadenie senzora a senzor sa samoèinne riadi. Ako ïaliu monos dodávaný filter
ponúka èinnos pri vyích koncentráciách prachu.
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