Procesné analyzátory
v paro-vodných
okruhoch
Stručný popis
princípu merania a prístrojov

ANALYTICAL INSTRUMENTS

Výsledkom inžinierského projektu ako
je dizajn, montáž a nábeh systémov analyzátorov v elektrárni závisí od rozsahu a
špecifikácii požiadaviek na začiatku. Experti
z rôznych oblastí sú taktiež zapojení do
tejto oblasti. Prevádzkoví chemici, inžinieri
MaR, montážne firmy a výrobcovia prístrojov, všetci prispievajú do projektu svojou
časťou.

Úvod

Výrobcovia prístrojov sú obyčajne na konci
reťazca. Ak sa musí ponúknuť analyzátor,
diskusie sú hlavne o cene zariadení. Ak sa
ale vyskytne problém pri nábehu alebo
počas prevádzky, dodávateľ analyzátorov je
prvým, ktorému sa to dáva za vinu, pretože
on je nositeľom zlých správ.
Analyzátory sa za posledných 10 rokov
výrazne zmenili. Spoľahlivosť sa zvýšila a
lacné mikroprocesory poskytujú množstvo
nových funkcií. Tieto fakty by sa mali
odrážať v projektoch a dizajne odberových
systémov. Nové technológie nemusia
bezpodmienečne viesť k vyšším nákladom. Môžu sa používať na dodatočnú
bezpečnosť a tým redukovať riziko a náklady na údržbu.
Táto brožúra poskytuje prehľad dostupnej
technológie v paro-vodných okruhoch.
Analyzátory nie sú uvádzané oddelene ale
sú začlenené do všeobecných popisoch
prístrojov a vzorkovacích systémov.
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Hlavným cieľom chémie v paro-vodných okruhoch je ochrana pred koróziou a zabránenie
tvorby nežiadúcich nánosov v okruhu. Tento cieľ redukuje čas odstávok a znižuje náklady
na výmenu drahých komponentov akými sú kotle, turbíny a kondenzátory.

Okrem drahých kovov sú všetky metalické povrchy vystavené korózii vodou.
V elektráňach poskytuje ochranu pred
koróziou oxidačná vrstva kovu. Táto vrstva
sa vytvára počas nábehu. Počas prevádzky
je hlavným cieľom udržiavať integritu tejto
ochrannej vrstvy.
Kovové povrchy a voda vytvárajú elektrochemický systém pozostávajúci z anódy,
katódy a elektrolytu. Prútomnosť anódy
a katódy je z dôvodu malých rozdielov
fyzikálnych a chemických vlastností
kovových komponentov.
Každá substancia ktorá slúži ako vodič
iónov (elektricky nabitých častíc) sa
považuje za elektrolyt. Dokonca aj ultra
čistá voda je vodičom, pretože molekuly
vody sú disociované na pozitívne nabité
ióny (H+) a negatívne ióny (OH-). Vodivosť
vody sa zvyšuje prídavkom solí, kyselín
alebo zásad.
Elektrická vodivosť napájacej vody, pary a
kondenzátu je najdôležitejší parameter ktorý
sa sleduje v každej tepelnej a jadrovej elektrárni.
Počas nábehu sa vytvára ochranná vrtva
na kovových povrchoch. Rozpustené substancie akými sú chloridy alebo sulfidy
môžu poškodiť túto vrstvu. Nízke pH a
vysoká rýchlosť prúdenia taktiež redukujú
alebo poškodzujú túto ochrannú vrstvu.
Výsledkom je holý povrch kovu, ktorý
znovu oxiduje. Cyklus sa opakuje novou
deštrukciou vrstvy s následnou oxidáciou. Toto je proces niekoľkých dní až sa
nevyskytne netesnosť.

Aj najlepší chemický proces by bol bezcenný bez vhodných analyzátorov. V porovnaní s nákladmi na odstávku a výmenu
častí technológie má kvalita prístrojov
nenahraditeľnú cenu.

Metódy

Prečo sa používajú
analyzátory

Odporúčaných je niekoľko metód,
pričom ich výsledky sú predmetom
pravidelných diskusií. Preto neexistuje
univerzálna metóda. Každá elektráreň
sa v niečom líši od ostatných.
Vybavenie elektrárne, konštrukčný
materiál, prevádzkový tlak, kvalita
napájacej a chladiacej vody sa musia
zvažovať ešte pred finálnym výberom
metódy.
Najznámejšie metódy sú:
AVT All-Volatile Treatment: pH napájacej vody sa udržuje v rozsahu pH
9 až 10 prídavkom čpavkovej vody.
Rozpustený kyslík sa odstraňuje chemicky a to prídavkom napr. hydrazínu
alebo tepelne v odplyňovači stipovacou parou.
CWT Combined Water Treatment: pH
napájacej vody sa udržuje v rozsahu
pH 8 až 9 prídavkom čpavkovej vody;
koncentrácia rozpusteného kyslíka je v
rozsahu 150 až 300 ppb.
OT Oxygenated Treatment: pH napájacej vody sa neupravuje. Hodnota pH
je v rozsahu 7 až 8. Koncentrácia rozpusteného kyslíka je v rozmedzí od 150
do 300 ppb.

Prevádzkoví chemici sú zodpovední za
metódy ktoré zabezpečujú celistvosť ochrannej vrstvy.
Procesné analyzátory sa používajú na
zabezpečenie predpísaných úrovní hodnôt
pH a rozpusteného kyslíka vo vode.
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Existuje toľko typov paro-vodných okruhov koľko existuje elektrárni. Hlavné prvky akým je
úprava napájacej vody, výroba pary a kondenzácia sú však vždy prítomné. Snaha dosiahnuť
vyššiu efektivitu pri nižších nákladoch vedie ku komplexnejším návrhom a dizajnom.
Procesné analyzátory sú podstatou pri každej úprave kvality vody, pary alebo kondenzátu.
Parametre analýzy závisia od dizajnu paro-vodného okruhu, konštrukčných materiálov a
chemickej úpravy.
Projektanti a chemici majú rôzne pohľady na parametre analýzy a počet prístrojov pre procesný monitoring. Nasledovné poznámky sú limitované pre analyzátory firmy Swan.

Procesné
analyzátory v
elektrárni

Napájacia voda

Para

 Najdôležitejšími parametrami sú
vodivosť a pH. Vodivosť je meraná ako
špecifická vodivosť a/alebo ako vodivosť
po filtrácii na silne kyslom katexom (kyslá
alebo katexová vodivosť).
Vo väčšine prípadov sa dá vypočitať pH
hodnota z rozdielu vodivosti (viď. str. 13).
ORP (redox) analyzátory sa taktiež môžu
používať. Všetky úpravy vody vyžadujú
monitoring rozpusteného kyslíka vo vode.
Odberovým miestom je výtlak napájacích
čerpadiel a/alebo vstup do ekonomizéru.
Ďalší analyzátor kyslíka vo vode sa môže
používať na monitoring stopových
množstiev kyslíka za odplyňovačom.
Odberovým miestom je voda pred alebo za
odplyňovačom. Ak sa používa
chemické odstraňovanie kyslíka, zvykne sa
monitorovať aj vstup do odplyňovača.

 Jedným z dôvodov na monitoring
kvality pary je overenie kvality vyrábanéj
pary s technickými normami parných kotlov. Medzi odporúčané analyzátory patrí
vodivosť, sodík a kremík. Pri vysokom prevádzkovom tlaku je obsah kremíka a sodíka
veľmi dôležitý, pretože soli spôsobujú
znečistenie pary rýchlejšie.

Parný kotol
 Kontinuálne analyzátory zahrňujú monitoring pH, špecifickú vodivosť, kremík a
fosfáty ak sa používa dávkovanie fosfátov
do bubna. Kremík je najdôležitejší parameter pretože kremík sa rozpúšťa v pare
a následne vytvára nánosy na lopatkách
turbíny.
Analyzátor sodíka taktiež monitoruje
možné znečistenie pary. Paroplynové cykly
majú niekoľko parných generátorv odpadového tepla pri rôznych tlakoch pary. Pre
každý stupeň sa musí monitorovať vodivosť
a pH. Toto je taktiež aplikácia pre viac
kanálový analyzátor kremíka.

3

Kondenzátor
 Na monitoring netesnosti kondenzátora
sa používa analyzátor sodíka a katexová
vodivosť. Sodík je ale oveľa citlivejší ako
vodivosť. Indikuje netesnosť oveľa skôr
ako vodivosť. Vodivosť je taktiež citlivá na
prítomný CO2, pričom sodík indikuje iné
znečistenia. Analyzátory sa najčastejšie
inštalujú na spodok kondenzátora a
obyčajne sa nekontrolujú pravidelne. V
týchto prípadoch je dôležité sledovať
prietok vzorky. Porucha čerpadla vzorky
môže spôsobiť oneskorenie zistenia netesnosti až o niekoľko dní.

Kondenzát
 Obyčajne sa sleduje výtlak čerpadiel na
stupeň znečistenia kondenzátu.
Na monitoring sa najčastejšie používajú
analyzátory katexovej vodivosti, sodíka a
občas aj kremíka. Ak sa kondenzát upravuje
na linke kondenzátu, procesné hodnoty analyzátorov môžu monitorovať kvalitu kondenzátu pred linkou úpravy kondenzátu.

Typický
paro-vodný cyklus

Linka kondenzátu
 Na linke kondenzátu sa pozorne sledujú
výkony ionexových filtrov. Medzi sledovanými parametrami patrí špecifická
vodivosť, sodík a kremík. Niekdy dodávateľ
technológie dodáva aj tieto analyzátory.
Nešťastím pre prevádzku a údržbu je to,
ak sú tieto analyzátory iné ako tie ktoré sa
používajú v kotolni.

Normy a štandardy

Demi voda

Výrobcovia komponentov (kotle,
turbíny, kondenzátory) obyčajne
zabezpečujú aj prevádzkové parametre
ako súčasť podmienok záruky. Tieto
paramtre by sa mali zhodovať s normami EPRI alebo VGB alebo ich vlastnými skúsenosťami.

 Najčastejším sledovaným parametrom je
špecifická vodivosť a kremík aby sa zabránilo kontaminácii parného cyklu demi vodou.

Chladiaca voda

Normy a štandardy pre kvalitu
napájacej vody a pary sú dostupné
u vydávateľov Power Research
Institute (EPRI) USA a Vereinigung
der Grosskraftwerks-betreiber (VGB)
Germany. Samozrejme existujú aj technické normy každej krajiny.

 Chémia chladiacej vody je samostatnou
kapitolou. Na úpravu vody sa používajú
rôzne chemikálie. Obyčajne dodávateľ týchto chemikálií určí ktoré parametre sa musia
sledovať. Väčšina inhibítorov korózie kontaminuje senzory analyzátorov a preto sa
odporúčajú kolorimetrické metódy analýzy.
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Príklad P&ID
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Ak sú zadané odberové miesta a je vyšpecifikovaný počet a druh parametrov, ktoré sa
maju sledovať, vypracuje sa tzv. PID projekt (piping and instrumentation diagram).

Prvá časť schémy súvisí s chladením vzorky
a redukciou tlaku na prijateľnú úroveň. Táto
"horúca" časť je obyčajne fyzicky oddelená
od distribúcie vzorky a od analyzátorov.
Len málo firiem sa špecializuje na výrobu
chladičov a ventilov pre tieto aplikácie.
Niektoré navrhujú aj sekundárne chladiče
aby sa zabezpečila teplota vzorky blízko
okolo 25°C. Toto umožňuje použitie
lacnejších analyzátorov bez teplotnej kompenzácie. Moderné analyzátory sa môžu
používať pre širší teplotný rozsah a majú
zabudovanú automatickú teplotnú kompenzáciu pre zmeny teploty vzorky.
Teplota vzorky by ale nemala prekročiť
50°C. Vyššie teploty môžu spôsobiť
poškodenie senzorov. Preto sa odporúča
inštalácia teplotných poistiek. P&ID schéma
by mala jasne popisovať parametre úpravyu vzorky ako sú prietok, tlak a teplota v
mieste distribúcie vzorky.

Spätný tlakový regulátor zabezpečuje
udržiavanie konštantného prietoku vzorky
do analyzátora. Vzorka ktorá cez neho
preteká do kanalizácie sa môže používať
pre laboratórny odber. Každý analyzátor
by mal byť vybavený ihlovým ventilom a
prietokomerom na nastavenie optimálneho prietoku vzorky. Obyčajne sa na to
používajú klasické rotametre. Strata
prietoku vzorky sa obyčajne na rotametroch nedá automaticky zistiť. Pre tento
dôvod je to nespoľahlivé zariadenie.
Meranie prietoku by malo byť na konci
trasy vzorky a malo by byť vybavené
alarmom nízkeho / vysokého prietoku.
Moderné analyzátory majú prietokomer
integrovaný a sú vybavené signálnym
výstupom cez alarmové relé.

Odber vzorky a distribúcia vzorky

KKS-číslovanie
KKS-čísla sa používajú na presnú identifikáciu komponentov a signálov v každej elektrárni. Štandard bol prevedený podľa DIN a EURONORM noriem:
DIN EN 6779-10 časť 10: elektrárne, jún 2000
Identifikačný systém pre technické produkty a dokuemntáciu technických produktov
Príklad:
(20UMA0235)10 l QUA l 10 l CQ l 001
l
l
l
l
Číslo analyzátora
l
l
l
Kvalitatívna analýza (AA0 = solenoid ventil, KA0 = pripojenie)
l
l
Číslo vzorky
l
Vzorka (A = napájacia voda, B = para, C = kondenzát)
Číslo bloku

P& ID Symbols
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Panely analyzátorov
V bežnej praxi sa analyzátory montujú do
skupín podľa fyzikálnych vlastností vzorky.
Všetky prevodníky sú inštalované na jednej
strane, všetky analyzátory na druhej strane
(kremíkomer, analyzátor fosfátov). Odvod
vzoriek je riešený cez žľab do kanalizácie. Tzv.
mokrá časť analyzátorov so senzormi je oddelená od časti elektronických prevodníkov. V
takýchto príkladoch inštalácie je kalibrácia
a údržba komplikovaná a zanedbávaná.
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Panely analyzátorov

SWAN odporúča systém kde sú vštky
analyzátory zoskupené na jednom mieste
podľa meraných veličín a podľa meraných
vzoriek. Kalibrácia a údržba sa takto
staáva jednoduchou záležitosťou, pretože
všetky analyzátory a ich komponenty sú
inštalované na jednom paneli.
Typickým príkladom sú panely analyzátorov na obrázkoch. Každý rám je na čelnej
strane označený a obsluha okamžite vie o
akú vzorku a o aký parameter sa jedná.
Systém môže obsahovať aj počítačový systém so zobrazovaním všetkých procesných
veličín a diagnostických informácií na
displeji.
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Vodivosť je najdôležitejší parameter, ktorý sa v elektrárňach monitoruje. Vodivosť je
meraná ako "špecifická" (tiež priama alebo celková) a ako "katexová" (tiež kyslá) vodivosť
za silne kyslým katexom.

Analytická metodika

Vodivosť

 Senzory vodivosti pre nízke meracie
rozsahy v mikro siemensoch pozostávajú z
dvoch elektród z nerez ocele alebo titanu.
Konštanta cely vyjadruje vzdialenosť medzi
elektródami.
Prevodník zabezpečuje striedanie polarity
elektród. Prúd, ktorý preteká okruhom je
závislý len na odpore kvapaliny medzi elektródami. Tento odpor je meraný a vyhodnocovaný ako vodivosť v mikro siemensoch
na cm2. Takto sa vykonáva meranie prítomnosti vodivých látok vo vzorke.

Teplota
 Vodivosť je silne závislá na teplote.
Referenčná teplota je vždy 25°C. Preto
sa musí meraná hodnota vodivosti
kompenzovať podľa aktuálnej teploty vzorky.
Teplotná kompenzácia tiež závisí od typu
kvapaliny. V prevodníku je možnosť výberu
niekoľkých teplotných kompenzačných
závislotí. Pre paro-vodné cykly to sú: neutrálne soli, silné kyseliny, silné zásady, čpavok,
etanolamín alebo morfolín. Pre ultra čisté
demi vody alebo upravené kondenzáty je
k dispozícii lineárna alebo nelineárna kompenzácia. Výber kompenzácie silnej kyseliny
sa používa vždy pre meranie katexovej vodivosti.

Priama / špecifická vodivosť
 Priama vodivosť je silne ovplyvnená
prítomnosťou alkalizačného činidla akým je
napríklad čpavková voda. Aj oxid uhličitý má
vplyv na meranie a to hlavne pri nábehových
stavoch.

Miesto merania
y
y
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Napájacia voda a kotlová voda v spojení
s pH na kontrolu úpravy pH.
Demi voda a upravený kondenzát na
monitoring prítomnosti nečistôt.

Prietočná komora s prietokomerom a
ihlovým ventilom

Katexová vodivosť
 Silne kyslý katex má vyššiu afinitu na
katióny ako na vodík a preto vymieňa
vodíkový ión za katióny pri prietoku vzorky
cez katexovú kolónu. Takto sa eliminuje
vplyv pridávaného alkalizačného činidla
na meranie vodivosti. Ostatné katióny
sa menia na príslušné kyseliny. Citlivosť
merania sa zvýši faktorom 3 až 3,5. Takto
je možné monitorovať aj malé množstvá
znečisťujúcich iónov vo vzorke.
Prítomný oxid ulhičitý má vplyv na meranie. Prídavné meranie obsahu sodíka zaistí
monitoring pôvodu zvýšenia vodivosti.

Miesto merania:
y
y

Kdekoľvek na sledovanie kvality vody,
pary alebo kondenzátov.
Kondenzát.

Rozdiel vodivostí
 Ak silne kyslý katex eliminuje vodivosť
spôsobenú pridávaným alkalizačným
činidlom, potom rozdiel medzi meraním
pred a za katexom bude indikovať
množstvo tejto chemikálie. V niektorých
prípadoch sa podľa tohto rozdielu môže
vypočítať pH vzorky.

Zaistenie kvality

Katexová vodivosť

 Presnosť a reprodukovateľnosť závisí na
stabilite elektronického prevodníka a na
presnosti konštanty cely.
Kvalitné analyzátory si nevyžadujú kalibráciu. Najčastejšie sú merané hodnoty
okolo 0,2 µS a v tomto rozsahu neexistuje
stabilný kalibračný roztok. Stav nasýtenia
katexovej náplne musí byť monitorovaný.
Používajú sa iontomeniče s farebným
indikátorom stavu nasýtenia. Kombinácia
merania rozdielu vodivosti a prietoku vzorky
umožňuje monitoring stavu nasýtenia
katexového iontomeniča. SWAN analyzátory vykonávajú meranie vodivosti, teploty,
prietoku vzorky a stavu nasýtenia katexu pre
automatizovaný systém zaistenia kvality
Procesné hodnoty
Katexová vodivosť

0.12

µS

Teplota vzorky

25.3

ºC

Prietok vzorky

6.1

l/h

0.12

µS

Nasýtenie katexu

65

%

Teplota v krabici

25

ºC

Diagnostické údaje
Signál sondy 2

Kalibrácia
Kkonšt. cely 2

0.043

21.4.01

11:42

Monitor AMI Powercon Acid
s preplachom katexovej hmoty

Diagnostické údaje z analyzátora
Monitor AMI Powercon Acid
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Všetky procesy úpravy vody si vyžadujú udržiavanie určitého pH. Avšak meranie pH vody
s nízkou vodivosťou nie je ľahké. Pozorné vyhodnotenia meraní sú potrebné hlavne pri
úprave kondenzátov a výrobe demi vody.
Analytická metodika

pH-hodnota

 Meranie pH pozostáva z rozdielu potenciálov (mV) medzi dvomi elektródami.
Referenčná elektróda zabezpečuje priamy
kontakt medzi vzorkou a elektrolytom.
Meracia elektróda je oddelená od vzorky
ion selektívnou membránou. Rozdiel medzi
potenciálmi týchto dvoch elektród je závislý na počte H+ iónoch vo vzorke.
Ion selektívna elektróda a referečná elektróda môžu byť zabudované spolu v jednom telese ako kombinovaná elektróda. V
aplikáciách kedy je potrebné merať hodnoty pH okolo pH 7 sa odporúča zabudovať
dve samostatné elektródy.
Najkritickejšou časťou merania pH je
priame spojenie medzi vzorkou a
referečným elektrolytom. Použitím kvapalného elektrolytu, ktorý vyteká z elektródy
do vzorky vo veľmi malom množstve
eliminuje tento problém. Prietok však musí
byť stály a konštantný.
V prípade ultra čistých vôd vplýva na meranie pH prietok vzorky. Prietok vzorky by mal
byť medzi 5 a 15 litrami za hodinu a mal by
byť konštantný. Odvod vzorky musí byť do
beztlaku aby sa zamedzilo spätnému prieniku vzorky do elektrolytu.

Vysoko impedančný zosilňovač
Výstupný signál

pH elektróda s
elektrolytom

H+ selektívna
sklenená
membrána
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Referenčná electróda s
KCI elektolytom

Vodivé spojenie so
vzorkou

Teplotná kompenzácia
 Teplota veľmi vplýva na meranie pH.
Takmer vo všetkých prípadoch je referenčná
teplota uvádzaná ako 20 alebo 25°C. Preto
musí byť nameraná hodnota pH kompenzovaná na aktuálnu hodnotu teploty vzorky.
Ako štandardná kompenzácia sa používa
Nernstova ronvnica. Pre niektoré aplikácie
sa však používa lineárna alebo nelineárna
kompenzácia.
Ak je hodnota pH vypočítaná z rozdielu
vodivosti, potom musia byť obidva merania
vodivosti teplotne kompenzované.

Miesta merania:
y
y

Napájacia voda a kotlová voda na kontrolu alkalizácie.
Para a kondenzát v spojitosti s katexovou vodivosťou.

Zaistenie kvality
 Periodická kalibrácia je nevyhnutnosťou
pri každom meraní pH. Najspolahlivejšia
metóda kalibrácie je použitie práve nakalibrovaného laboratórneho prístroja na
meranie pH vzorky a to priamo na mieste.
Nameraná hodnota sa potom zadá do
analyzátora. Pred kalibráciou by sa mal
skontrolovať prietok elektrolytu.
Pre automatický systém riadenie kvality
merania pH sa používa pH hodnota, teplota
ako aj prietok vzorky.

Meranie oxidačno-redukčného potenciálu je v elektrárňach relatívne novou metodikou.
Redox potenciál poskytuje informáciu nebezpečia korózie a môže slúžiť ako parameter na
kontrolu dávkovania hydrazínu.

Analytická metodika
 Meranie redox potenciálu je meranie
rozdielu potenciálov (mV) medzi dvomi elektródami podobne ako to je v prípade merania
pH. Referenčná elektróda je úplne rovnaká.
Meracia elektróda však používa platinovú
plochu kde dochádza k oxidačno-redukčným
reakciám.
Obidve elektródy môžu byť zabudované v
jednom telese ako kombinovaná elektróda
alebo umiestnené ako dve samostatné elektródy.
Najkritickejšou časťou merania je priame
spojenie medzi vzorkou a referečným elektrolytom rovnako ako v prípade merania
pH. Použitím kvapalného elektrolytu, ktorý
vyteká z elektródy do vzorky vo veľmi malom
množstve eliminuje tento problém. Prietok
však musí byť stály a konštantný.
V prípade ultra čistých vôd vplýva na meranie
ORP prietok vzorky. Prietok vzorky by mal
byť medzi 5 a 15 litrami za hodinu a mal by
byť konštantný. Odvod vzorky musí byť do
beztlaku aby sa zamedzilo spätnému prieniku
vzorky do elektrolytu. Meranie redox potenciálu nemusí byť kompenzované na aktuálnu
teplotu vzorky.

ORP
(Redox potenciál)

Miesta merania:
y

Napájacia voda a kondenzát.

Zaistenie kvality

Monitor AMI pH/Redox

 Najspoľahlivejšia metóda kalibrácie
je použitie práve nakalibrovaného laboratórneho prístroja na meranie ORP vzorky
a to priamo na mieste. Pred kalibráciou by
sa mal skontrolovať prietok elektrolytu. Pre
automatický systém riadenie kvality merania ORP sa používa ORP hodnota, teplota
ako aj prietok vzorky.
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Táto metodika na zistenie pH vzorky je známa už viac ako 10 rokov. Je to veľmi jednoduchá a spoľahlivá metóda ktorá si vyžaduje minimálne nároky na údržbu. Nepoužíva sa
ale často pre nedostatok príslušných analyzátorov.

Výpočet pH z
rozdielu vodivosti

Moderné elektronické prevodníky s pokrokovým softwarom umožňujú vhodnému
analyzátoru merať špecifickú a katexovú
vodivosť a výpočítať pH.
Takýto analyzátor je vhodný pre moderné
paroplynové jednotky s množtvom vzoriek
na meranie pH a vodivosti.
Existujú však tieto obmedzenia:
y Merací rozsah je limitovaný od pH 7,5
do pH 10,5.
y Musí byť dominantný len jeden typ
alkalizačného činidla.
y Pri pH menej ako 8, musí byť koncentrácia znečistenia (vrátane fosfátov) značne
nižšia ako koncentrácia alkalizačného
činidla.
Práve preto nie je táto metodika vhodná
pre vzorky akými sú demi voda a upravený
kondenzát.

pH-výpočet z rozdielu
vodivosti
VGB-norma pre napájacie vody kotlov a paru. Parné kotle s tlakom
vyšším ako 68 bar.
VGB Kraftwerkstechnik GmbH 1988

Zaistenie kvality
 Postup údržby je identický ako v prípade
katexovej vodivosti. Nie je potrebná žiadna
kalibrácia.
AMI Deltacon pH poskytuje meranie
špecifickej vodivosti, katexovej vodivosti,
výpošet pH, prietok vzorky a stav nasýtenia
katexovej hmoty pre automatický systém
riadenia kvality.
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Monitor AMI Deltacon Power

Porovnanie pH hodnoty vypočítanej a nameranej ion-sensitívnou metódou
Vypočítaná hodnota pH z analyzátora SWAN AMI Deltacon pH, porovnaná s vysoko kvalitnou sklenenou pH
elektródou. Nárast hodnoty pH je spôsobený zdávkovaním čpavkovej vody do prúdu demi vody.
10 ppm NH3

pH-hodnota

pH hodnota vypočítaná z rozdielu vodivosti
SWAN Deltacon pH

11 ppb NH3

Experimentálne
údaje

pH-sklenená elektróda

Čas (min.)

Vplyv neutrálnych solí

pH
Vodivosť mikrosiemens/cm

Vplyv NaCI znečistenia na výpočet pH v analyzátore SWAN AMI Deltacon pH a hodnota klasickej sklenenej
elektródy pH.
Kontinuálne dávkovanie NaCI roztoku do vzorky kondenzátu v atómovej elektrárni Beznau.

Vodivosť za katexom
Vypočítaná pH hodnota z rozdielu vodivosti
(SWAN Deltacon pH) a merania pH sklenenou
elektródou. Obe rôzne metodiky vykazujú identické hodnoty.
Vodivosť pred katexom

Koncentrácia NaCl (ppb)

Dlhodobá stabilita
Kontinuálne meranie pH v atómovej elektrárni Beznau na bloku 2 (28.09.1998 až 18.12.1998, 81 dní).
Klasický analyzátor pH so sklenenou elektródou a analyzátor SWAN Deltacon pH.

pH

Klasický analyzátor pH s teplotnou kompenzáciou

SWAN Deltacon pH
26,6ºC

teplota vzorky (nie je v mierke)

22,4ºC
Počet údajov

14

Rôzne metódy odplynenie vody si vyžadujú rôzne úrovne koncentrácie rozpusteného kyslíka vo vode. Okrem výnimiek sa požaduje nízky obsah kyslíka vo vode. Len málo analyzátorov dokáže merať rozpustený kyslík v koncentraciách okolo 1 ppb.
Analytická metodika

Kyslík vo vode

 Kyslíkový senzor pozostáva z katódy
(zlato) a anódy (striebro), elektrolytu a polopriepustnej membrány. Kyslík difunduje cez
membránu pre rozdiel parciálnych tlakov.
Ak sa do elektród aplikuje nastavené napätie, vznikajúci prúd je úmerný koncentrácii
kyslíka vo vzorke.
Prietok vzorky má vplyv na výsledok
analýzy. Alarmové limitné kontakty
prietoku infomujú a možnej chybe merania.
Odtok vzorky musí byť vždy do voľna.

Teplotná kompenzácia
 Stupeň difúzie kyslíka cez membránu
je ovplyvňovaný teplotou vzorky. Teplota
má taktiež vplyv na rozpustnosť kyslíka vo
vode. Preto má kyslíkový senzor zabudovaný teplotný snímač na teplotnú kompenzáciu.

Miesta merania:
y
y
y

Voda pred a po odplynení.
Napájacia voda alebo vstup do ekonomizáru.
Výtlak čerpadiel kondenzátu

Zaistenie kvality
 Nula je vždy veľmi stabilná a nevyžaduje
si kalibráciu. Pre určenie strmosti sa používa
známy štandard. Najčastejšie sa používa
vzduch saturovaný vodnými parami.
Montáž senzoru hneď nad vodnú hladinu
je ideálnym riešením saturácie vzduchu pre
kalibráciu strmosti. Prevodník po stabilizácii
signálu ukončí kalibráciu automaticky.
Monitor AMI Oxytrace QED
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Analyzátor OXYTRACE si nevyžaduje takmer
žiadnu údržbu. Úplne postačuje kalibrácia
senzoru vzdušným kyslíkom a to raz za
mesiac. Prevodník si kontroluje spotrebu
elektrolytu a integritu membrány.
Špeciálna pozornosť však musí byť
venovaná odberu vzorky pre analyzátor
kyslíka. Kyslík je prítomný všade. Kyslík má
tendenciu prenikať do prúdu vzorky cez
všetky pripojenia a materiály. Taktiež sa
neodporúča meranie kyslíka z viacerých
vzoriek vody jedným analyzátorom.

pomocou elektrolýzy vody a pridávanie
tohto množstva do prúdu vzorky. Po prídavku je nameraná hodnoty porovnávaná
s teoretickou hodnotou prídavku. Ak sa
vyskytne rozdiel v týchto hodnotách, aktivuje sa systémový alarm
Analyzátor so zabudovanou Faradayovou
celou si nevyžaduje žiadny zásah počas
kalibrácie. Výsledok overovania je taktiež k
disspozícii pre systém istoty kvality.

Procesné hodnoty

Pre systém istoty kvality sa používa hodnota kyslíka vo vzorke, teplota a prietok
vzorky.

Overovanie Faradayovou
celou
 Mernia nízkej koncentráccie kyslíka sú
najspoľahlivejšie ak senzor nie je nikdy
demontovaaný z prúdu vzorky. Každý kontakt so vzduchom spôsobuje pomerne dlhý
čas stabilizácie po opätovnom spustení
merania.
Overovanie merania Faradayovou celou je
vlastne tvorba malého množstva kyslíka

Kyslík

1.5

ppb

Teplota vzorky

25.3

ºC

Prietok vzorky

7

l/h

4.3

nA

Overenie
Faradayovou celou

Diagnostické údaje
Signál sondy
Kalibrácia
Offset

0.0

ppb

21.03.01

Prúd pri saturácii

25

µA

21.04.01

Stav overenia

ok

-

21.04.01

Čas overenia

60

sec

21.04.01

Kvalita overenia

95

%

21.04.01

Diagnostické údaje z analyzátora
Monitor AMI Oxytrace QED

Koncentrácia kyslíka (ppb)

2 overenia pomocou Faradayovou celou s normálnou kyslíkovou sondou a sondou s
poškodenou membránou. Prídavok 20 ppb kyslíka do ultra čistej vody
(0.055 mikrosiemens/cm). Čas cyklu 150 s.

Norm. sonda
Poškod.sonda

Čas (s)
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Meranie sodíka umožňuje veľmi rýchly a selektívny monitoring prítomností nečistôt.
Sodík je prvým katiónom ktorý preniká cez demineralizačnú linku.

Analytická metodika

Sodík

 Podobne ako pri meraní pH sa aj pri
meraní sodíka používa ion-selektívna a
referenčná elektróda. Referenčná elektróda
sa montuje vždy až za ion-selektívnu elektródu v smere toku vzorky. Toto eliminuje
znečistenie vzorky elektrolytom.
Sodíková elektróda je taktiež citlivá na
prítomnosť vodíkových katiónov. Preto sa
musí pH vzorky zvýšiť, čím sa eliminuje vplyv
vodíkových iónov. Vynikajúce výsledky sa
dosiahli úpravou pH vzorky pomocou diizopropylamínu. Iné alkalizačné chemikálie
nemusia byť dostatočne účinné alebo môžu
spôsobiť kontamináciu vzorky (NH3).

Zaistenie kvality
 Nula a strmosť by sa mali kalibrovať
týždenne alebo mesačne v závislosti od
aplikácie. Sodíková elektróda by sa mala
naleptať pred každou kalibráciou aby sa
dosiahol zodpovedajúci reakčný čas. Taktiež
je potrebné sledovať úbytok referenčného
elektrolytu zo zásobnej nádoby. Nestabilita
merania je často spôsobená poruchami v
referenčnom systéme.

Potrebné množstvo alkalizačnej chemikálie
závisí od vlastností vzorky a od najnižšieho
požadovaného detekčného limitu.
Vzorky z výstupu katexového filtra na demi
stanici majú veľmi nízke pH a v takýchto
prípadoch si alkalizácia vyžaduje vysokú
spotrebu chemikálie. Preto sa používa aktívne
pridávanie chemikálie v analyzátore Monitor
AMI Sodium A.
Diizopropylamín je pomerne agresívna
chemikália. V prípade ak je zastavený
prietok vzorky môžu výpary DIPA poškodiť
analyzátor. Preto sa odporúča pri dlhšej
odstávke uzavrieť fľašu DIPA uzáverom.
Teplotná kompenzácia je nevyhnutná.

Miesta merania:
y
y
y
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Výtlak čerpadiel kondenzátu na monitoring netesností trubiek kondenzátora.
Detekcia nečistôt za mixbedom: demi
voda a upravený kondenzát.
Para - monitoring prestreku kotla.

Monitor AMI Sodium P (2-kanál)

Jedným z najčastejších chýb pri meraní
sodíka sú chyby kalibrácie. Je dôležité
postupovať presne podľa pokynov uvedených v návode na obsluhu. Nikdy sa
nesmie používať štandard s koncentráciou
menej ako 100 ppb. Chyba pri riedení
zásobného roztoku je tak významná, že
spôsobí veľkú chybu kalibrácie.
AMI Sodium A/P sa kalibruje poloautomaticky. Ventil je manuálne prepnutý
do polohy pre kalibráciu. Zatlačením CAL
tlačidla sa spustí kalibrácia. Po stabilizácii
signálu sa kalibrácia automaticky ukončí,
pričom hodnoty sa zapíšu do pamäte. Táto
procedúra sa obyčajne vykonáva s dvomi
štandardnými roztokmi s rozdielnou koncentráciou.

Stopy sodíka

SODITRACE používa viacbodovú kalibráciu.
Viacnásobný prídavok štandardu sa nastrekuje do vzorky automaticky.

Stopy sodíka
 Všetky možné vplyvy vodíkových iónov
musia byť eliminované predovšetkým pri
analýze stôp sodíka (menej ako 10 ppt).
Preto je potrebný prídavok reagentu pomocou PID regulátora čím sa dosiahne pH až
12.
Ak sa vyčerpá reagent v analyzátore,
aktivuje sa systémový alarm. Monitoring
pridávania reagentu poskytuje informácie
aj o stave celého systému a informuje o
potrebe servisných zásahov.

Overenie

Monitor AMI Soditrace

Procesné hodnoty
Sodík

0.023

ppb

25.3

ºC

Teplota vzorky
Kontrola prietoku

 Nakoľko SODITRACE vykonáva plne automatickú kalibráciu, musí byť vždy k dispozícii roztok štandardu. Štandard je systémom
riedený až na 10 ppb pre potreby kalibrácie. Takto zriedený roztok je pridávaný do
meracej komory, pričom sodíková elektróda
zaznamená nárast signálu. Ak je odozva
v príslušných medziach, analyzátor si
nevyžaduje žiaden zásah.

ok

-

Diagnostické údaje
Signál elektródy

-250

mV

450

µS

Vodivosť
Kalibrácia
Nula

125

mV

21.4.01

Strmosť

59

mV

21.4.01

Stav overenia

ok

-

21.4.01

Diagnostické údaje analyzátora sodíka
AMI Soditrace
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Kremík je najdôležitejší parameter vo vzorkách pary. Taktiež sa kremík meria na
prítomnosť znečistenia za mixbedmi. Teoreticky je to prvý anión ktorý preniká cez
demineralizačnú linku.

Kremík

Analytická metodika

Viac kanálový analyzátor

 Kolorimetrická metóda je dobre známa
a najčastejšie používaná. Reagenty sú
pridávané k vzorke, pričom sa mení
zafarbenie vzorky. Intenzita zafarbenia je
úmerná koncentrácii kremíka vo vzorke.

 Analyzátory kremíka sa obyčajne
používajú na meranie viacerých prúdov
vzoriek. Limitujúcim faktorom je interval
jednej analýzy. Minimálna doba jednej
analýzy je 7 minút. Vypláchnutie kyvety si
vyžadduje ďalších 8 minút. Preto je minimálny čas merania jedného prúdu vzorky
15 minút.

Teplota vzorky, pH a reakčný čas sú
parametre, ktoré vplývajú na výsledok
analýzy. Zatiaľ čo pH vzorky sa upravuje
prídavkom reagentov, reakčný čas je daný
konštrukciou analyzátora.
V prípade teploty vzorky je to dosť problematické. Teplota vzorky vplýva výrazne na
reakciu a zmena teploty okolia vplýva na
optický systém. Jedinou odpoveďou je termostatická regulácia reakčnej komory.
Kolorimetrické meranie si vyžaduje nulovanie. Periodické vypínanie pridávania
reagentu a odčítanie nameraných údajov
automaticky zabezpečuje nulovanie analyzátora.
Demi voda bez prítomnosti kremíka na
zarábanie reagentov je ďalším problémom.
Ak je ale obsah kremíka v demi vode
známy, môže sa zadať do analyzátora a
výsledok analýzy je potom korigovaný na
túto hodnotu pozadia.
Vedenie vzorky cez špeciálnu anexovú
kolónu automaticky kompenzuje
prítomnosť kremíka v demi vode pre
reagenty. Pri takomto meraní sa meria len
obsah kremíka v reagentocch. Táto hodnota
sa potom používa na kompenzáciu merania
až do zarobenia nových reagentov.

Miesta merania:
y

y
y
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Výstup z anexových filtrov a zmesných
filtrov, výstup z demi stanice, výstup z
úpravne kondenzátov.
Kotlová voda.
Para.

Vzorky by mali byť v rovnakom meracom
rozsahu. Je preto nemožné merať upravený
kondenzát a kotlovú vodu v jednom analyzátore

AMI Sequencer má maximálne 6
vstupných kontaktov na výber meracieho kanála. Počas programovania
analyzátora si užívateľ definuje či sa
prepínanie kanálov bude vykonávať
pomocou týchto kontaktov alebo nie.
Príklad:
Analyzátor meria 3 rôzne vzorky z 3
zmesných filtrov. Vzorka sa prepína
každých 20 minút. Ak je niektorý
z filtrov odstavený a pustený na
regeneráciu, zopne sa kontakt relé
z ktorého je signál privedený do
analyzátora. Analyzátor takto bude
informovaný, že zodpovedajúci prúd
vzorky nebude k dispozícii a preto
sa nebude merať. Analyzátor jednoducho tento kanál preskočí.
Prepínanie kanálov je možné aj cez
PROFIBUS DP.

Zaistenie kvality

reagentov.

 Kolorimetrická metóda analýzy v
princípe vykazuje absolútne hodnoty
merania a nevyžaduje si kalibráciu strmosti.
Napriek tomu sa používa periodické
overovanie analyzátora. Analyzátor si
pomocou solenoidového ventilu automaticky prepína vzorku do odpadu a púšťa
vzorku z fľaše so štandardom. Ak hodnota
štandardu korešponduje s nameranou hodnotou, nemusí sa vykonávať žiadne nastavovanie. Celý proces sa vykonáva automaticky v časových intervaloch zadaných
užívateľom. Overovanie sa vyžaduje vždy
pri zarobení nových reagentov. Takto
sa eliminujú možné chyby pri zarábaní

Problémy s údržbou hadičiek a peristaltického čerpadla v analyzátore sú dostatočne
známe. Firma SWAN vyvinula špeciálne
zariadenie, ktoré rieši tieto problémy.
Hadičky majú preto životnosť minimálne 12
mesiacov.
Výsledky automatického systému kvality
zahŕňajú výsledky merania a diagnostické
údaje. Nulovanie analyzátora sa taktiež zaznamenávané. Tieto hodnoty indikujú možnú
kontamináciu fotometra.

Kremík

Procesné hodnoty
Kremík

1.95

ppb

Teplota vzorky

25.3

ºC

Prietok vzorky

ok

-

99.3

%

ok

-

290

tic

45

ºC

Diagnostické údaje
Transmission
Kontrola reagentov
Čas cyklu
Teplota fotometra
Kalibrácia
Nula

240

kHz

21.4.01

Kalibr. faktor
Blank hodnota

0.98

-

21.4.01

1.35

ppb

21.4.01

Diagnostické údaje analyzátora
Monitor AMI Silica

Monitor AMI Silica
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Odporúča sa inštalovať on-line analyzátor na sledovanie fosfátov ak sa tieto pridávajú do
kotlovej vody.

Analytická metodika

Fosfáty

 Metodika je identická s tou ktorá sa
používa na sledovanie kremíka. Malý
rozdiel je len v použitých chemikáliách.
Reagenty neobsahujú chemikáliu na maskovanie fosfátov ktoré sa používajú pri
meraní kremíka. Detekčná úroveň je pre
fosfáty v úrovni ppm (kremík v ppb), kremík
preto nemá vplyv na meranie fosfátov.

Miesta merania:
y

Kotlová voda.

Zaistenie kvality
 Údaje a hodnoty v automatickom systéme riadenia kvality obsahujú namerané
hodnoty PO4 a diagnostické údaje ako
prítomnosť vzorky a reagentov. Tiež sa
zaznamenáva kalibrácia nuly. Táto hodnota
indikuje kontamináciu fotometra ak je príliš
vysoká.

Monitor AMI Phosphate - II Boiler
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Chlórovanie vody je najlacnejšia metóda pred tvorbou nánosov v systéme chladiacej
vody. Po pridaní chlóru do vody sa vytvára HOCl. Pri pH nad 7, sa disociuje HOCl na
H+ a OCl-. Tento anión je omnoho menej efektívny. Iné dezinfekčné metódy môžu byť
stabilnejšie v alkalických úpravách chladiacej vody.

Analytická metodika
 Sonda pozostáva z 2 platinových elektród a referenčnej elektródy s vodivým spojením so vzorkou. Ak sa do elektród pustí
napätie, vzniknutý prúd je priamo úmerný
koncentrácií prítomných oxidovateľných
látok. Polarizačné napätie je závislé na
potenciále referenčnej elektródy. Taktiež je
ovplyvňované teplotou, preto je potrebná
teplotná kompenzácia.
Táto metodika udáva sumu všetkých
oxidovateľných látok ktoré sú prítomné vo
vzorke. Užívateľ si preto vyberá parameter
(voľný chlór, aktívny chlór, chlórdioxid,
ozón) ktorého výsledok je softwarom
vyhodnotený.
Ako bolo už spomínané, HOCl začína
disociovať na H+ a OCl- pri pH nad 7.
Sonda, ale reaguje hlavne na HOCl. V
určitom stupni, sa môže voľný chlór
vypočítať z hodnoty HOCl a pH. Užívateľ
môže manuálne zadať pH vzorky cez
klávesnicu prevodníka alebo zapojiť
analógový signál z on-line analyzátora pH.

pracovná elektróda

proti elektróda

pH vzorky 8.5 je preto limitom pre túto
metodiku.
Pre dosiahnutie stabilného signálu je
dôležité udržiavať stabilný prietok medzi
senzormi. Toto zabezpečuje prietočná
komora s prepadovou trubkou.
Plocha sondy musí byť kontinuálne čistená.
SWAN používa hydrodynamické čistenie
pomocou rotora, ktorý nepoškodzuje
sondu a tým je životnosť sondy
neobmedzená.

Voľný zbytkový
chlór

Od otáčok rotora sa aktivuje alarm pri
nedostatočnom čistení alebo nedostatku
prietoku vzorky.
Inhibítory korózie pokrývajú kovový povrch
sondy. V takýchto aplikaciách sa dá použiť
len kolorimetrická metodika.

Miesta merania:
y
y

Chladiaca voda na udržiavanie obsahu
chlóru vo vode.
Chladiaca voda na výstupe na splnenie
noriem znečistenia.

referenčná elektróda

referenčné napätie

signál
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Zaistenie kvality
 Nula je kalibrovaná u výrobcu a nepotrebuje nastavenie užívateľom. Keďže
výsledok merania sú oxidovateľné látky, je
dôležitá kalibrácia strmosti (slope).

Voľný zvyškový
chlór

Referenčná hodnota sa stanovuje kolorimetrickou analýzou vzorky v prenosnom
fotometri. Vzorka musí byť odobraná
priamo z prietočnej komory analyzátora.
Nakoľko sa nesmie prenášať, musí byť
analyzovaná priamo na mieste. Výsledok
analýzy sa zadá do prevodníka.

Procesné hodnoty
Koncentrácia dezinfek.

0.25

ppm

Teplota vzorky

25.3

ºC

Kontrola prietoku

350

ot.

2.25

µA

1050

mV

Diagnostické údaje
Signál senzoru
Referenčný signál
Kapacita dávkovania 1

65

%

Kapacita dávkovania 2

65

%

Teplota v krabici

25

ºC

Kalibrácia
Nula

0.12

µA

21.4.01

Strmosť

10.0

µA

21.4.01

Diagnostické údaje
analyzátora AMI Trides
DPD metodika ktorá sa používa taktiež
poskytuje sumu všetkých oxidovateľných
látok. Eliminovaný je len vplyv pH vzorky.
Preto je pri porovnávaní výsledku týchto
metodík potrebné vybrať si rovnaký parameter vo fotometri a v on-line analyzátore.
Okrem referenčnej elektródy nie je potreba
výmeny žiadných častí analyzátora. Životnosť
referenčnej elektródy je medzi 3 až 4 rokmi.
Do systému riadenia kvality sú privedené
údaje o koncentrácii, teplote, účinnosti
čistenia a prietoku vzorky.

Monitor AMI Trides
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Chemikálie pre úpravu chladiacej vody sú niekedy komplexné látky, niekedy s neznámou
kompozíciou. Vo včetkých prípadoch kde sa nedajú dezinfekčné činidlá identifikovať ako
plynný chlór alebo chlórňan sodný (NaOCl) je bezpečnejšie používať kolorimeter. To isté
platí aj v prípade používania inhibítorov korózie alebo pri pH vyššom ako 8.5.

Analytická metodika
 Vzorka tečie z prepadovej trubky
prietočnej komory do miešacej komory, do
reakčnej hadičky a cez fotometer.

Správy automatického systému kvality
zahrňujú namerané hodnoty (dezinfekčné
činidlo) a diagnostické informácie akými
sú dostupnosť vzorky a reagentov. Taktiež
sa zaznamenáva každá kalibrácia nuly. Ak
je táto hodnota príliš vysoká, indikuje kontamináciu fotometra.

Reagent je pridávaný do miešacej komory v
progamovaných sekvenciách. Oxidovateľné
látky vo vzorke vytvárajú červenú farbu.
Intenzita tejto farby je meraná ako suma
všetkých oxidovateľných látok prítomných
vo vzorke.

Fotometer pre voľný
chlór
a monochlóramín

Užívateľ si vyberie pomocou klávesnice
parameter (voľný chlór, HOCL, chlórdioxid,
ozón) ktorý vyjadruje výsledok analýzy.
Kvalita vody a malé skreslenia optického
systému majú vplyv na výsledky. Tieto vplyvy sú eliminované kalibráciou nuly pred
každým prídavkom reagentu.
Reagenty obsahujú pufer na úpravu pH
na optimálnu úroveň. Výsledkom je to, že
analýza je nezávislá na pH vzorky.
Ostatné dezinfekčné činidlá vo vzorke
ako sú chlóramíny a ozón si vyžadujú iné
reagenty.

Miesta merania:
y
y

Chladiaca voda na kontrolu obsahu
chlóru vo vode.
Chladiaca voda na výstupe na splnenie
noriem znečistenia.

Monitor AMI Codes II

Zaistenie kvality
 Kalibrácia nuly sa vykonáva automaticky
pred každým prídavkom reagentu. V
princípe, kolorimetrické metódy poskytujú
absolútne hodnoty a nevyžadujú si kalibráciu strmosti (slope). Hoci to dáva zmysel overiť funkciu analyzátora po pridaní
reagentu. Nezávislé meranie prenosným
fotometrom zistí možné chyby.
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Odberové systémy a analyzátory musia byť integrované ako sub-systém do komplexného
dizajnu riadenia a prístrojového vybavenia. Požiavka sa kladie na presnú dokumentáciu na
zabránenie problémov pri inštalácii a nábehu zariadení.
Dodávatelia prístrojových panelov obyčajne dodávku aj kompletnú dokumentáciu pripojenia vodičov na svorky.

Electrické pripojenia

Napájanie

Uzemnenie

 Prevodníky sú vyrábané pre rôzne druhy
napätia (24 VDC, 24 VAC, 100 až 230 VAC).
Analyzátory, ktoré riadia chod čerpadiel
však nemôžu byť napájané napätím 24 V
DC alebo AC. Preto je potrebné používať
štandardné dostupné napájanie. Poistky sú
súčasťou každého prevodníka ale samotné
napájanie musí byť privedené cez samostatný
istič.

 Všetky analzátory musia byť uzemnené
z dôvodu bezpečnosti. Niektoré ale majú
uzemnenie zabezpečené cez sondu vo
vzorke vody. Na elimináciu možných problémov, musí byť pripojenie sondy elektricky
izolované od zvyšku analyzátora.

Výstupné signály
 Analógové signály (4 ... 20 mA) sú stále
najviac používaným signálom. Všetky signály
sú vedené cez vodiče na svorkách. Tieto
signály neinformujú obsluhu o poruchách
akým môže byť nízky prietok vzorky. Každý
analyzátor má preto beznapäťový kontakt,
ktorý sa rozopne pri poruche (žiadna vzorka,
žiaden reagent, atď.).
Je možné riadenie dávkovacích čerpadiel
priamo signálom z analyzátora. Väčšina analyzátorov má zabudovaný PID regulátor.

Schéma electrického pripojenia (AMI-prevodník)

Taktiež výstupné signály musia byť galvanicky oddelené. Odberový systém je len
modulom v celkovom dizajne a nikdy sa
nevie čo sa môže stať na druhom konci.

Fieldbus
 Použitie fieldbusu je relatívnou novinkou
v elektrárňach. SWAN analyzátory ponúkajú
možnosť PROFIBUS DP a MODBUS komunikácie. Fieldbus pripojenie sa inštaluje
veľmi jednoducho. Bus vodič je vedený z
analyzátora do analyzátora. Ak analyzátor vypadne, preruší sa trasa ale ostatné
komunikačné linky zostávajú nedotknuté.
Množstvo informácií, ktoré môžu byť
prenesené cez fieldbus závisí od
dostupnosti parametrov analyzátora.
Diaľkové a automatické riadenie kvality
si vyžaduje okrem meraných hodnôt aj
informácie o prietoku vzorky, dostupnosti
reagentov a integrity senzorov
SWAN inštaloval systémy, kde analógové
signály zostali dostupné presystém C&I system, zatiaľ čo fieldbus pripojenie všetkých
analyzátorov bolo vykonané do PC v miestnom laboratóriu.
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Analógové signály poskytujú namerané hodnoty bez akejkoľvek informácie o kvalite.
Hodnoty vodivosti kondenzátu môžu vyzerať úplne v poriadku. Ak však nie je prietok
vzorky, nikto to nezistí ak sa nepresvedčí o prietoku priamo na mieste. Niektoré obsluhy
kontrolujú prietok vzoriek kritických analyzátorov aj niekoľkokrát denne.
Fieldbus system môže poskytnúť informácie ktoré sú prítomné v pamäti analyzátora.
SWAN analyzátory boli navrhované aj pre tieto požiadavky zabezpečenia automatického
systému kvality. Všetky analyzátory poskytujú široký rozsah diagnostických údajov.
Procesné a kvalitatívne informácie sú zbierané do PLC a zobrazované na displeji. Užívateľ
takto má 2 rôzne operátorské úrovne:

Automated Quality
Assurance

Laboratórna
úroveň

Diaľkový
prístup

Automatcký systém
riadenia kvality
PROFIBUS DP

Úroveň
odberového
miesta

Úroveň
analyzátorov
DCS

0/4-20 mA signaly

Úroveň riadenia procesu
 Procesné hodnoty sú zobrazované na
displejoch technologiockej schémy elektrárne. Procesné údaje sú archivované v
pamäti a môžu byť zobrazené vo forme grafov a exportované do iných programových
balíkov
Procesné údaje taktiež zobrazujú alarm
analyzátora v prípade poruchy alebo straty
vzorky.

Úroveň riadenia
procesu

sú identické. Okná sa môžu otvárať jednoduchýmn kliknutím myšou.

Existuje niekoľko druhov programových
balíkov, ktoré sú vhodné pre tieto účely.
Systémy ktoré už boli implementované do
reality na WIN CC sú do firiem SIEMENS a
FREEELANCE od ABB.

Diagnostika
 Diagnostické okno obsahuje všetky informácie ktoré sú dostupné na posúdenie stavu
analyzátora. Tieto okná sú rôzne pre každý
parameter keďže požadované informácie nie
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