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شركت خردكیا دانا



Applied Analyticsهایسیستمتمامیورسیدثبتبه1994سالدر

.باشدمیآمریکاتولیدشرکتاین

ایلحظهشیمیاییهایغلظتگیریاندازهجهتاولدرجهدرهاسیستماین

یفیزیکپارامترهایتوانمیهمچنین.رودمیکاربهمایعوگازیجریانات
Calorific)حرارتیارزشرنگ،نظیر value)سیستمبانیزراخلوصو

.کردگیریاندازهOMAهای



:شاملشرکتاینخدماتتعهدات

راهساخت،ازقبلکاربردیوجدیتحقیقات̶

هایسیستمازالعمرمادامپشتیبانیواندازی
AAI

سرویسواندازیراهمحل،درنصببهکمک̶
اییدتموردوتجربهبامهندسینتوسطسیستم

العمرمادامفنیپشتیبانی̶

سایتیاشرکتمراکزدرتجهیزاتآموزش̶

مشتری

.باشدمی...و



یریلیست ترکیبات اصلی قابل اندازه گ
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وگیریاندازهبهموظفقانون،براساسمدرنصنعتیهایکارخانه❑
.تندهسکنند،میآزاداتمسفربهکهخاصشیمیاییموادمقادیرگزارش

عمومیاصطالح)SO2،NOXانتشاراتاجباریپایششاملمقررات❑

وNO2)CO،CO2،O2وNOجملهازنیتروژناکسیدهایبرای

.دباشمیمنظمصورتبهشیمیاییمواداینغلظتهایگزارشهمچنین

(CEM)پایش پیوسته اتشارات گازی 



 جزء یا بیشتر10دقت برای تک تک اجزاء برای سیستم های گازی با

مناسب برای عملیات های طوالنی مدت و بدون نیاز به مراقبت

مطمئن و قابل تنظیم بودن ثبت داده ها و بسته های گزارش

طراحی هوشمند نمونه برداری

هزینه پایین تعمیر، نگهداری و مواد مصرفی

 قابلیت تنظیم دوباره محدوده اندازه گیری و همچنین افزودن

.های جدید در حالیکه فرایند در حال پیش روی استگیریاندازه

 قابلیت بازخوانی سوابق دستگاه(Field-proven track record)

شود؟میCEMآل شدن یک سیستم چه چیزی باعث ایده



OMAسیستم

لفمختمدلهایتمامتقریبا
اجزایازOMAسری

ساختماندرمشابهی

.برندمیبهرهخویش

آناالیزراصلیاجزاء
OMAزیرشکلدر

.استشدهدادهنشان



اسپکتروفتومترNOVA II

NOVAاسپکتروفتومتر،OMAآناالیزرقلب

IIکابلیکطریقازوسیلهاین.باشدمی

طوربوشدهمتصلنمونهسلبهنوریفیبری

پالسهنمونسیالبهسفیدنورسیگنالیکمداوم

یبازگشتسیگنالدرراجذبمقداروکندمی

.کندمیگیریاندازه



نانومترUV-Vis:200-800گستردهطیفیپاسخ̶

1حددردقتیباکاملطیفتولیدکنندهفوتودیود،1024مجموعه̶ nm

سال5متوسطتاتعویضقابلیتوطوالنیعمرطولبازنونینورمنبع̶

برقمصرفوپارازیتکاهشجهتCMOSآنالوگمدار̶

پایداریحداکثربرای(حرکتبدوناجزاء)جامدحالتطراحی̶

پایینUVباهایمحدودهدرعالیعملکرد̶

نهآییافیلترازگیریبهرهعدمعلتبهمزاحمنورهایحداکثریکاهش̶

دورراهازدسترسیجهتEthernetشبکه̶

NOVAاسپکتروفتومترمزایای II:



برابرجذبمیزان.نمایدمیجذبرانورمشخصموجطولدرمولکولی،هر̶

.استنمونهازخروجینورشدتبهمنبعازشدهساطعنورشدتاختالفبا

اصخاسپکترومطیفمتفاوتموجهایطولبرحسبجذبمتفاوتمقادیررسم̶

.دادخواهدنشانرامولکولآن

طوربمخلوطیکدرشیمیائیگونهیکجذبمیزانبیرالمبرتقانونمطابق̶

نورجذبانمیزگیریاندازهبابنابراین.داردبستگیگونهآنغلظتبهمستقیم

این.نمودتعیینرانظرموردگونهغلظتتوانمیمشخص،موجطولدر
Appliedآناالیزرهایتمامیکاراساسفرض،پیش Analyticsاست.

چیست؟جذباسپکتروسکوپی



 مونتاژ نوری و اصول اندازه گیری

منبع نور

کابلهای فیبرنوری

آینه هولوگرافی

آرایه دیود

O-ring

هدایت گر نور

فلوسل



زنونالمپطریقازسفیدنورسیگنالایجاد(Xe)پالسی

نمونهسلداخلبهنوریفیبرکابلطریقازسیگنالانتقال

کندمیاربرقرمتقابلارتباطنمونهباوکردهحرکتسلطولدرمستقیماسیگنال.

کولیماتوریکطریقازسیگنال(Collimator)حالیکهدرشدهخارجسلاز

.باشدمینمونهمختلفشیمیاییترکیباتجذبمشخصاتحاوی

بهنوریفیبرکابلطریقازسیگنالNOVA IIگرددمیمنتقل.

هولوگرافیکآینهطریقازسیگنال(holographic grating)گرددمیپراکنده.

دارد،قراردیودهامجموعهداخلدرکهفتودیودیکرویبرمتمایزموجطولهر
NOVA.شودمیمتمرکز IIبهرااطالعاتاینHMIجذبطیفمشاهدهجهت

.کندمیمنتقل(real-time)ایلحظه

:گیریاندازهچرخهمراحلتقسیم



و (  holographic grating)پراکنده کردن سیگنال از طریق آینه  هولوگرافیک 

امکان تفکیک نوری با وضوح باال Collimatorموازی سازی آنها با استفاده از 

.فراهم میگردد



یکبوسیلهOMAسیستم

.شودمیکنترلصنعتیکامپیوتر
نمایشگرلمسیLCDصفحه

ازیکهرایلحظهغلظت

.میدهدنمایشراپارامترها

تنظیماتبهدسترسیهمچنین

صفحهاینطریقازسیستم
.استامکانپذیر

Human)کنترلیسیستم Machine Interface)



دراسپکترومترمختلفبخشهایبینرابطی،HMIسیستمتعبیهبا̶

ابراسیستمعملکردتوانمیبراحتیکهاستشدهدادهقراردسترس

.نمودکنترللمسینمایشصفحه

رکارباختیاردررامتنوعیهایقابلیتوامکانات،ECLIPSEافزارنرم̶

عددی،نمایشصفحهبهتوانمیهاقابلیتاینجملهاز.دهدمیقرار

.نموداشاره...وگیریاندازههایدادهونتایجگرافهای

متمابهسرعتبهتواندمیکاربرها،قابلیتاینازگیریبهرهبا̶
Autoانجامجملهازسیستمتنظیمات Zero،سیگنالهایغلظت،واحدهای

.باشدداشتهدسترسی...وآنالوگ

HMIسیستم



برقیهایرابطواتصاالت
20-4آنالوگخروجیانواعدارایOMAاستانداردسیستم mAایزوله

نیاز،صورتدر.باشدمیاستاندارددیجیتالخروجیسهوشدهگالوانیزه

یرپذامکانمشتریخواستبهبناارتباطیهایپرتکلکردناضافه
.است

نوریفیبرهایوفلوسل

بهودهداعبورسلطولدررانورسیگنالنوریفیبرهایکابلحالیکهدر
NOVAاسپکتروفتومتر IIبصورتنمونهجریاندهند،میبرگشت

.کندمیچرخشسلداخلمداوم



گشتهطراحیایگونهبهOMAآناالیزرفلوسل̶

مایعیاگازبصورتنمونهجریانکهاست

اینچی1/4اتصالیکطریقازودائمبصورت

.گرددآنوارد

لیتقابآناالیزراینعمومیواستانداردفلوسل̶

.داردراc°150دمایو3000psiفشارتحمل

االبمقاومتباضدزنگفوالدازفلوسلجنس̶

.استشدهساختهخوردگیمقابلدر

لطوبافلوسلساختامکانطراحینوعایندر̶

باجریانهایبرایمتفاوت(نورگذرپهنای)

-2mm)باالبسیارهایغلظتتاپائینغلظت

600mm)استپذیرامکانراحتیبه.

فلوسل



OMAطیفیمحدوده

آناالیزرOMA800-200محدودهدرموجیطولبررویNM(بهرهبا

المپازگیریبهرهبا)1100NM-400محدودهیا(زنونالمپازگیری

.گرددمیتنظیم(دوتریم



Appliedکمپانیخوددرهمگیشدهگرفتهبکارنوریفیبرکابلهای̶
Analyticsشوندمیساخته.

درالزممقاومتتااستاستیلجنسازنوریهایکابلاینروکش̶

.گرددتامینصنعتیمختلفهایمحیط

یرازگیرندمیقرارکیفیکنترلهایتستموردتولیدیهایکابلتمام̶
.باشندداشتهراUVنورحداکثرانتقالوعبورتواناییبایستی

درتااندشدهغالفمحکموسختبسیاراستیلهایقابتوسطاجزااین̶

.نباشندمایعیاگازنمونهبامستقیمتماس

باالبسیارمایعیاگازنمونهحرارتدرجهکهخاصیموارددرهمچنین̶
.استگشتهطراحیفلوسلبرایخاصیکولرباشد،

نوریفیبرکابلهای



گازهاییباهمراهذیلمواردنظیرپارامترهاازبرخیهمزمانآنالیز̶
:نیستپذیرامکانSO2مانند

آبومتاناتیلن،منواکسیدکربن،کربن،اکسیددی

Microماژولنامبهجانبیقطعهیکتعبهوطراحیبااما̶ Spec
OMAآناالیزروگشتهمرتفعنیزپارامترهااینگیریاندازهمشکل
.باشدمینیزپارامترهااینگیریاندازهبهقادر

تجمیعیگیریاندازه



منقطعلهایسیگناتولیدوالکترونیکیهایپارازیتایجادمستعدسادهفتودیودهای

.باشندمی

منجرلحاصنتایجتفسیرموج،طولچندیندرچندگانهفتودیودهایازاستفادهبا
.شودمیسادهنقطهسرییکجایبهجذبیطیفگستردهتولیدبه

:مزیت استفاده از فتودیدهای چندگانه



:NOVAIIتفاوت فتومترهای معمولی و اسپکتروفتومترهای 

متوسطOMAآناالیزرکهاستحالیدرموجطولیکبرمبتنیسادهفتومترهای*

.نمایدحذفراغیرنتایجتواندمیکهدارداختیاردررادادهنقاطتمامآماری



(  ذببه جای نقاط اوج ج)با تشخیص و تفسیر ساختار واقعی منحنی طیف جذبی 

قادر به اجتناب از خطاهای مثبت بوده و صحت فوق العاده ای را OMAآناالیزر 

.حاصل می نماید



راخاصیگونهیکطیفیجذبمنحنیکالیبراسیونهنگامبهOMAآناالیزر

یکتفکهاگونهتمامطیفیجذبازرامنحنیایناستقادروکرده،شناسایی
.کندتحلیلوتجزیهونموده

با این عمل آنقدر دقیق است که با بررسی یک مخلوط مشخص حاوی گونه های متعدد

.غلظت معلوم می توان عمال ضرایب جذب مولی هر طول موج را یافت

جذبهایمنحنیتجسم



:استمحدودبسیاردینامیکیمحدودهمعمولیفوتومترهایدر

لطودرجذبمیزانرود،فراترشدهکالیبرهمحدودهازآنالیتغلظتاگر

ارنوریهیچفوتودیودطوریکهبهبودهشدیدبسیارگیریاندازهموج

نهآستااینازباالترهایمحدودهدرسیستمبنابراین.دهدنمیتشخیص
.ندارددقتیهیچگونه

موجطولدرجذبیهیچگونهشود،انتظارحدازکمترآنالیتغلظتاگر

ربهتجرانوراشباعاستممکنفوتودیودوداشتنخواهدوجودگیریاندازه
.دهددستازراخودحساسیتوکرده

کنندنمیحفظراخوددقتفرآیند،بینیپیشغیرقابلشرایطدرفوتومترها.
.استآلایدهشرایطبهمحدودآنهاعملکردواقعدر

محدوده دینامیکی فوق العاده وسیع



بطور هوشمندانه از مجموعه دیودها استفاده NOVA IIاسپکتروفوتومتر 

. کند تا یک محدوده دینامیکی عظیم ایجاد کندمی

شرطیمنطقازECLIPSEوشوندمیاجراهمزمانبصورتمدلدوهر

H2SحاضرحالغلظتاساسبرDCSبهرامدلکدامکندتعیینتاکردهاستفاده

.دهدگزارش



میاستفادهشیمیاییهرگونهجذبذخیرهجهتکاملطیفازECLIPSEافزارنرم

سطتومعادلههرکهکندمیحلرامعادالتازماتریسیپیوستهبصورتOMA.کند

:شودمیایجادزیرکلیشکلبهوآنمختصموجطولبرایسادهفوتودیودیک

A’(x+y)  = A’x + A’y = e’xbcx + e’ybcy

A’موجطولدرجذب′,e’موجطولدرجذبثابت′,Cوغلظتbطول

.باشدمیفلوسلگذر



واستخراجیسنتیروشهایگازی،هایجریانازگیرینمونهدر̶
Cross- Stack(محلدر)قوتوضعفنقاطبرخیدارایهرکدام

.باشندمیخودفردبهمنحصر

-Crossروش,نمونهیکپارچگیوپاسخزمانگرفتننظردربا̶
Stackروشاینولیداردارجحیتاستخراجیهایروشبهنسبت

هدهاندرگیریاندازهتواناییعدمجملهازاشکاالتبرخیدارایهم

.باشدمیسختاندازیراهونصبهمچنینوگاز

آساننگهداریواندازیراهونصبدراستخراجیگیرینمونه̶

کمگییکپارچبانمونهیکگاها  وداشتهکندیپاسخزمانولیاست
.کندمیتهیه

Close-Coupledطراحی



,  به عنوان یک گزینه مناسب
AA یک سیستمClose –

Coupled CEM پیشنهاد

می دهد که ترکیبی از دو 
و Cross-Stackروش 

.باشداستخراجی می



-Closeنقشه فنی سیستم نمونه برداری  Coupled



closed-coupled Extractive cross-stack

سریع کند سریع

.  بدون خطوط نمونهزمان پاسخ

.استstackنمونه بسیار نزدیک به سل 
تاخیر نمونه= خطوط طوالنی نمونه  بدون خطوط نمونه

زیاد کم زیاد

نهیکپارچگی نمو 
آنالیز مستقیم از نمونه گرم و مرطوب

انککدازگ گیری خشککک کککردن و رسیکک  سککازی مو کک  خطککای 

.شودسابل تو ه می 
تهویه نمونه ممکن نیست

آسان و سریع آسان و کند غیرممکن/سخت

نحوگ

ه طکی مکی گاز صفر و استاندارد مسیر یکسانی با نمونکالیبراسیون 

.کنند

ن بکککککا از کپسکککککو  هکککککای اسکککککتاندارد نتکککککای  یکسکککککاسکککککتفادگا

.خطوط طوالنی نمونه را نمی دهد

صورتبکالیبراسیون 

non-representative path lengths

گککککککککککاز را نمککککککککککی تککککککککککوان بککککککککککا stackصککککککککککورت می گیککککککککککرد زیککککککککککرا 

.کردکالیبراسیون پر 

بلند مدت کوتاگ کوتاگ

تعمیر و دورگ

ن درو اپتیکهکککا وو کککود نکککداردطکککوالنی خطکککوط نمونکککه نگهداری 

.راحتی در دسترس میباشنده بتابلو 

مشکلاز خطوط طوالنی نمونه 

cold spot pluggingرن  میبرند.

اک، درون اسککتاپتیک هککای گذشککته از مشکککل تمیککز کککردن 

دسکککککککککککتگاگ از طکککککککککککرم گکککککککککککاز دودکککککککککککک  در معکککککککککککر  گرمککککککککککککا و 

اغلککک  نیازمنککککد  داسککککازی خککککدمات .فرسکککاق  سککککرار دارد

.سطعات می باشد

آسان پرهزینه/ سخت سخت

سهولت نص  و 

مسکککککتقیما روی اسکککککتاک سکککککوار شکککککدگ و از سکککککل نمونکککککهراگ اندازی 

.استنوری به آناالیزر وصل شدگ فیبر طری  

خطکککککککوط نمونکککککککه نیازمنککککککککد حکککککککرارت میباشککککککککند ککککککککه گککککککککران 

سیمت است

. اسکتهماهنگی اپتیک در سراسکر اسکتاک ککاری پیهیکدگ

ارتفاع دستگاگ خطری انسانی به شمار میرود



د طدوالنی کدارکر. تنها یک بار به هنگام نصب نیاز به کالیبراسیون دستی دارنددOMAآناالیزرهای ̶

مدددت بدددون نیدداز بدده هرنددوع عملیددات نگهددداری و سددرویس بدده واسددطه وجددود سیسددتم کالیبراسددیون
. تضمین شده است( Auto Zero)اتوماتیک نقطه صفر 

نیسدت امدا ایدن قابلیدت درسیسدتم ( Span Calibration)اگرچه هیچ نیاز به کالیبراسیون نقاط دیگر ̶

OMAتعبیه گشته تا چنانچه کاربر بخواهد، بتواند به آن مبادرت ورزد.

تجربیات کاربر



زمانیمقاطعدر خودکار بصورتبتوانداستگشتهریزی برنامهطوریOMAآناالیزر ̶
چون اثری بیگازهایاستفادگباراخوداسپکتروفتومتر صفر نقطهتنظیم،سابلو مشخص
.نمایدتنظیمهوایانیتروژن 

مسیسترویشدگتعبیههایرلهطری از خودکار بصورتاستسادر ECLIPSEافزارنرم̶
اردو اثر بیگاز اتوماتیکبصورتکهایگونهبهنمودگکنتر  راSCSشیرهایالکترونیکی

.گرددانجامصفر نقطهکالیبراسیون و گرددفلوسل

رتبصو همو آناالیزر توسطمشخصزمانیفواصلدر اتوماتیکبصورتهمسابلیتاین̶

.داردو وداپراتور توسطدستی

عملیاتقهدسیدو اینطیدر کهگیردمیانجامدسیقهدو طیتقریباصفر نقطهکالیبراسیون ̶

از %99.5استسادر OMAآناالیزر ترتی بدین.شودمیمتوسفگیری اندازگمعمو  
.دهداختصاصوسفهبیگیری اندازگعملیاتبهراخودبودنروشنکلزمان

Autoسیستم Zero



 OMAتنوع مدلهای سری 

یصورت کلی در سه ساختار مختلف طبقه بندی می OMAبدنه آناالیزر 

:شود

دیواربرروینصبجهتمناسبمدل

Wall- Mountedمدلاینبرایکه

اربدنهجنساستقادرسازندهکمپانی

.بسازدمختلفمواداز



 مدلOMA-206P قابل حمل

که جنس بدنه آن عموما از 

.پلیمر مقاوم ساخته می شود

 مدلOMA-406R 19بصورت رک

اینچی جهت نصب درون تابلو 



 برای محیط های مستعد انفجار حاوی

د نیز ها یا غبار آتش گیر هستنهیدرو کربن
.مدلهای مخصوصی طراحی گشته اند

OMAشلتر مخصوص 

در محیط های OMAآناالیزرهای سری 

صنعتی باز درون یک شلتر مخصوص با سایه 

بان مناسب نصب می گردند



آناالیزرOnlineاسپکتروگرافبهمجهزUV-VISباالیبسیاردقتبا

نورجذبگیریاندازه

سورسناپتیکیسیستمطراحیدرخاصفیبرنوریهایکابلازگیریبهره

نتیجهدروسنسورطراحیدرمکانیکیقطعهنوعهیچازگیریبهرهعدم

نگهداریوتعمیراتهایهزینهچشمگیرکاهش

تخصصیافزارنرمازگیریبهرهECLIPSEوپردازشومحاسبهجهت

نتایجتحلیل

وبترطوحرارتدرجهتغییراتبهگیریاندازهدقتناچیزبسیاروابستگی

حاویخورندهنمونهارسالبهنیازعدمجهتسنسورفردبهمنحصرطراحی

H2Sآناالیزربدنهداخلبه

OMA-300 H2S Analyzerمشخصات 



 800-200اسکن اپتیکال تمام محدوده الکترومغناطیسیnm 1با دقتnm

سازی گاز عاری از کالیبراسیون اتوماتیک یا دستی نقطه صفر با جریانH2S به

درون سل

 کالیبراسیونSPAN نیازی نیست ولی امکان کالیبراسیونSPAN بصورت دستی و

.اتوماتیک وجود دارد

 وات45مصرف برق بسیار پایین در حدود

0ی بین قابلیت انعطاف بسیار باال جهت تغییر کاربری، تغییر دامنه اندازه گیر-

1ppm 100-0تا%

(سال5حداقل )گیری از المپ زنون با طول عمر باال بهره

هت کاهش گیری از سیستم اپتیکی بسیار دقیق از جمله آینه هالوگرافیکی جبهره

حداکثری نورهای جانبی زمینه غیر مرتبط با جذب نمونه



 بهره گیری از سیستمHMIجهت اپراتوری آسانتر

 604صفحه نمایش کریستال’’ TFTحساس به لمس

نمایش تمام مقادیر و نتایج اندازه گیری

 عدد پورت 4مجهز به انواع پورت های ارتباطی از جمله دو عدد پورت سلایر

USBو یک پورت اترنت

 پارامتر5قابلیت آنالیز چندگانه و چند پارامتری تا

 مجهز بهPLCداخلی

 32حافظه بسیار باال تاGB

 قابلیت ساخت بدنه آناالیزر از جنس و مشخصات متفاوت از جملهNEMA4 کربن

...استیل پوشش داده شده با قابلیت نصب دیواری و 

 203*508*610ابعاد بدنه آناالیزرmm



 20-4مجهز به سیگنال آنالوگ ایزولهmAبرای هر پارامتر

های رله و پیام های خطا و هشدار دو سیگنال خروجی دیجیتال برای سیگنال

 مجهز به فلوسلIN-Lineده در با ورودی و خروجی نمونه و سیستم اپتیکی تعبیه ش

دوسر  فلوسل 

 لظت های با غمتفاوت برای جریان( پهنای گذر نور)امکان ساخت فلوسل با طول سل

(2mm-600mm)های بسیار باال پایین تا غلظت

جنس بدنه فلوسل از استینلس استیل

 150تحمل درجه حرارت فلوسل تاC برای کاربردهای عادی و امکان سفارش

های باالترهای خاصی برای درجه حرارتفلوسل

 3000تحمل فشار فلوسل تاpsisg  برای کاربردهای عادی و امکان سفارش

های خاصی برای درجه فشارها باالترفلوسل

 پارامتر در یک نمونه توسط یک آناالیزر5قابلیت اندازه گیری همزمان



 
 

 
 OMAآناالیزرهای فرایندهای صنعتی سری 

 

 

   شرکت خردکیادانا             

مجری پروژه های زیست محیطی، ابزار دقیق و اتوماسیون، تله متری، پیمانکاری و خدمات فنی و مهندسی، 

 آزمایشگاهی و تحقیقاتیتجهیزات 

 (آمریکا Applied Analytics Incارائه دهنده محصوالت کمپانی ) 

  44748409: فاکس 15-44748401: تلفن، 9بلوار المپیک، باالتر از میدان المپیک، پالک تهران، : آدرس

Web: www.kheradkia.com Email: info@kheradkia.co 

 



 آناالیزر های فرایندی 

 

 تکنولوژی

امروزه جهت افزایش طول عمر تجهیزات و کاهش هزینه های طراحی و ساخت آناالیزرها، کاهش هزینه های بهره برداری و 

مصرفی و همچنین کاهش صدمات و تخریب محیط زیست، سعی می شود که به هنگام طراحی آناالیزرها، تا حد ممکن از 

تمامی تجهیزات . ستفاده از معرف های شیمیایی استفاده نگرددقطعات متحرک مکانیکی و روش های اندازه گیری متکی بر ا

عمل کرده و استفاده از قطعات متحرک مکانیکی  UV-Visible-NIRسنجی  گیری از تکنولوژی طیف با بهره AAIکمپانی 

 .در ساختار  آناالیزرهای این کمپانی به حداقل رسیده است

های فرآیندی گوناگون  گیری غلظت مواد شیمیایی موجود در جریان اندازهقادر به  Applied Analyticsآنالیزرهای کمپانی 

 .گازی و مایع، همچنین پارامترهای فیزیکی از قبیل رنگ، ارزش حرارتی و درجه خلوص می باشند

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ای غلظت انواع پارامترها  گیری پیوسته و لحظه اندازه

 های گاز و مایع درجریان

 گیری به روش  اندازهUV-Vis  با قدرت تفکیک تک تک

 پارامترها

  عدم استفاده از قطعات متحرک مکانیکی جهت کاهش هزینه

 نگهداری و تعمیرات

  تفکیک کامل بخش های الکترونیکی و اپتیکی آناالیزر از بخش

 های در تماس با نمونه جهت افزایش دقت و طول عمر سیستم 

 



 آناالیزر های فرایندی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NCl3 

TiCl4 

VoCl3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chromium ion 0-100 ppm 

Copor ion: 0-100 ppm 

Nickel ion 0-100 ppm 

Iron ion 0-100 ppm 

Cobalt 0-100 ppm 

NO SOX 

NO2 H2S 

N2O CO 

NOX CO2 

SO2 O2 

SO3 Cl2 

OMA-300.SE 

 های فلزی آناالیزر یون
 

Cl2    

ClO2 

FeCl3 

more 

OMA-300.Cl2 

 های مایع و گاز آناالیزر کلرین در جریان

 :گیری پارامترهای قابل اندازه
  

OMA-300.CEM 

 آناالیزر گازهای خروجی دودکش

 گیری پارامترهای قابل اندازه

OMA-300.H2S 

 در جریان های مایع و گاز H2Sآناالیزر 

*H2S (liquid phase) 

0-10 mg/L: ±0.1 mg/L 

0-100 mg/L: ±1% full scale or 0.1 mg/L 

 

*H2S (gas phase) 

0-1 ppm (@10 bar): ±0.1 ppm 

0-10 ppm (@1 bar): ±1 ppm 

000-0 ppm: ±1% full scale or 1 ppm* 

0-000000 ppm: ±1% full scale 

0-000 :%±0 % full scale 

 



 آناالیزر های فرایندی 

 

 :سایر آناالیزرها و ابزارها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

CVA-100 های حرارتی سوخت ارزش

گیری  با اندازه. کندگیری میگازی را اندازه

نمونه قبل و بعد از یک  O2میزان 

Conditioning furnace میزان ،O2 

 Wobbe Indexقیمانده را مستقیماً به با

کاربردهای آن . مربوط می سازد  CAIRو

عبارتند از تضمین کیفیت گاز طبیعی و 

 بهینه سازی فلر

مطابق با طراحی  OIW-100آناالیزر 

، به صورت مشابه غلظت کل OMAسری 

Oil Petroleum) ) را در پساب

این سیستم با دقت . گیری می کند اندازه

جذب هیدروکربن های آروماتیک را در 

نانومتر، به غلظت  250-020طول موج 

Oil کل در زمان واقعی مرتبط می سازد. 

برای  ASTM مطابق با استاندارد

 TSA-100گیری سولفور کل، اندازه

مایع را برای / پیرولیز نمونه گاز

اکسیداسیون تمام ترکیبات سولفوری به 

SO2  نمونه . جهت آنالیز، کنترل می کند

های اکسید شده وارد فلوسل و در آن به 

طور پیوسته توسط اسپکتروفتومتر 

NOVAII UV-Vis  دنآنالیز می شو. 

 OIW-100مدل   Oil in Waterآناالیزر    TSA-100آناالیزر سولفور کل مدل  CVA-100مدل  Wobbe Indexآناالیزر 

از کنترل   MIX-200مخلوط کننده دیجیتال گاز

های شدت جریان حرارتی برای دقت و  کننده

های پیچیده گازی  تکرارپذیری محصوالت مخلوط

این دستگاه امکان اختالط بیش از . استفاده می کند

جریان مختلف گازی را به طور همزمان و بدون  5

 .دستی فراهم می کند محاسبات

MIX-2000  کابل های فیبر نوری دیجیتال گازمخلوط کننده 

جهت اطمینان از کیفیت درجه 

های فیبر نوری در  اسپکتروسکوپی، کابل

تولید  Applied Analytic Incکمپانی 

 UVها مخصوص انتقال  این کابل. شوند می

طراحی شده و از روکش فلزی فوالدی برای 

 .دوام بیشتر آن استفاده شده است



 آناالیزر های فرایندی 

 

   TLG-837 Tail Gas / Air Demandآناالیزر

 

 
قابلیت اندازه گیری  با SRUجهان برای واحدهای بازیافت گوگرد  Tail Gasترین آناالیزر  ایمن ترین و سریع

  Air demandو  H2S ،SO2 ،COS ،CS2پارامترهای 

 

با وضوح باال در محدوده  UV-Visبرای دستیابی به طیف جذب نمونه گاز، از یک اسپکتروفتومتر  TLG-837آناالیزر 

در این طیف، آناالیزر می تواند منحنی جذب مجزای هر آنالیت را شناسایی، . نانومتر استفاده می کند 200 -000طول موج 

  .گیری کند و این مقادیر را با غلظت گونه ها مرتبط سازد ارتفاع منحنی ها را اندازه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

human machine 

interface 

nova II™ Spectrophotometer 

probe retractor 

probe head 

cooling extension 

thermocouple lead 

safety cable 

fiber optic cables 

ball valve 

vortex cooler 

purge device 

angled inlet tip 



 آناالیزر های فرایندی 

 

عدم توجه به این موضوع . وجود بخارات گوگرد در نمونه میباشد Tail Gasدغدغه اصلی به هنگام طراحی آناالیزرهای 

سبب ایجاد خطای چشم گیر در اندازه گیری و معضالت متعدد عملیاتی به هنگام بهره برداری از این آناالیزرها می گردد زیرا 

ترتیب  این به. داشته و ممکن است به سرعت کندانس شود Tail Gasبات گوگرد نقطه شبنم کمتری نسبت به سایر ترکی

پراب نمونه  Applied Analyticsبه همین دلیل کمپانی . گیری خواهد شد موجب اختالل در سیستم اوپتیکی و اندازه

 .را طراحی نموده است Demisterبرداری خاصی به نام 

  
را  Tail Gas  ،TLG-837 Demister Probeلکرد آناالیزرهای به منظور بهبود عم Applied Analyticکمپانی 

  .اختراع و به ثبت رسانده است

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستقیماً در خطوط لوله جریان نصب می شود. 

 های فیزیکی در قسمت هد  گیری اندازهProbe انجام می شود. 

 . به این ترتیب زمان انتقال نمونه به حداقل می رسد

  با عبور بخار تحت فشار و درجه حرارت باال در بخشی از بدنه ی

پراب و عبور بخار با درجه حرارت و فشار پایین در بخش دیگری 

از بدنه پراب، گوگرد را کندانس و به صورت قطرات یا لخته های 

 .دهدگوگرد جامد به فرآیند برگشت می 

(A) باال-ورودی بخار فشار 

(B) خروجی بخار 

(C) ورودی نور 

(D) خروجی نور 

(E) خروجی بخار 

(F) فشار-ورودی بخار کم 

 : Demisterویژگی های پراب 

(G) ورودی هوای اسپیراتور 

(H) محل خروج نمونه 

(J) محل ورود نمونه 

 قطرات مایع سلفور      

 مسیر نمونه)    ( 

 



 آناالیزر های فرایندی 

 

 گیری تخصصی نمونهشرایط 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رو ما همیشه طراحی  از این. توانند مشابه باشند اما به ندرت یکسان هستند تجربه ثابت کرده است که اصول عملکرد و کاربردها می

 .بریم برد و ساختمان نمونه برداری را با توجه به شرایط فرآیند، به صورت سفارشی برای هر پروژه به کار می

  
  

 :از تخصص اصلی ما عبارت است

« Headspace :گیری برای آنالیز مایعات کدر مانند نفت  نمونه

 خام یا فاضالب تیره

 

« Multiplexed: های متعدد با یک دستگاه  جهت آنالیز جریان

 آناالیزر

 

« Closed-coupled :هایی که روی یک دودکش در  سیستم

 .شوند های دودکش متقاطع و استخراجی نصب می طراحی

 

« In Situ :های غرقابی جهت پاسخ سریع سیستم پراب 

Headspace SCS 

0-000 ppm H2S in crude oil 

Multiplexed SCS 

0-20 ppm H2S in 7 streams 

Ultra-Corrosive Sample SCS 

0-50% Cl2 and 0-30% NCl3 



 APPLIED اربرد آناالیزرهایک
 

 مختلف در صنایع  APPLIED ANALYTICSکاربرد آناالیزرهای فرآیندی کمپانی 

  

 

 گیری پارامترهای قابل اندازه کاربرد/صنعت

 استونیتریل

خلوص استونیتریل در . شود سازی بوتادین، از حالل استونیتریل استفاده می در واحدهای تولید و خالص

با  OMA-300رو آناالیزر  جذب دارد، از این UVاین ماده در طیف . گیری شود صنعت باید اندازه

 .گیری میزان طیف عبوری از استونیتریل قادر به تعیین دقیق درجه خلوص این ماده خواهد بود اندازه

Acid Gas 

 

جهت کنترل میزان اکسیژن الزم برای احتراق  H2S/SO2 Ratioو   H2S  ،SO2گیری غلظت  اندازه

 پاالیشگاه های نفت و گاز SRUدر کوره های واحدهای 

MEHQ 

 (نساجیصنایع )

به عنوان یک  Hydroquionone Monomethyl Ether(MEHQ)در صنایع نساجی، معموالً از 

در این   MEHQغلظت بهینه برای . گردد کننده واکنش پلیمریزاسیون اکریلونیتریل استفاده می کنترل

،  UVدر باند طول موج  MEHQبا عنایت به جذب طیفی بسیار واضح . باشد می 100ppmها  واکنش

گیری و فرآیند  را اندازه MEHQتواند بصورت پیوسته و بسیار دقیق غلظت  می OMAآناالیزر 

 .پلیمریزاسیون را کنترل نماید

 NOX  NH3گیری  اندازه

 SCR, SNCRدر 

تحت عنوان کلی  NO2و  NOهای خطرناک نیتروژنی مانند  ، گونه DeNOXدر واحدهای صنعتی 

NOX  بوسیله عامل کاهندهNH3 محیطی  های زیست شوند، تا از آلودگی  به نیتروژن و آب تبدیل می

گیری و کنترل غلظت  بازدهی عملکرد این واحدهای صنعتی شدیداً به اندازه. کم شود NOXتوسط 

NOX آناالیزر . وابسته استOMA گیری و کنترل دقیق  ای مناسب جهت اندازه وسیلهNOX  در

 .جریان گاز است

 بیوگاز

در صنایع تولید انرژی معموالً حاوی مقادیر قابل توجهی از  Biogasهای گازی مرسوم به  جریان

به منظور کنترل فرآیند تولید انرژی در صنعت . هستند H2S ،CO2 ،NH3های شیمیایی نظیر  گونه

و کنترل گیری  بیوگاز و حصول بهترین راندمان گاز، الزم است که این پارامترها بصورت پیوسته اندازه

 .قادر است بطور دقیقی این وظیفه را انجام دهد OMAآناالیزر . گردند

بوتادین در 

 سازی الستیک

 

 

 

و  (Butadiene)سازی جهت کنترل واکنش پلیمریزاسیون بوتادین صنایع الستیکدر 

برای حصول . شود استفاده می tert-Butylcatechol(TBC)-4ای به نام  از ماده (Styrene)استایرن

با عنایت به جذب طیفی . کنترل گردد 100ppmدر مقادیر  TBCبهترین بازدهی، نیاز است که غلظت 

سازی راندمان و کنترل  تواند نقش مؤثری در بهینه می OMA، آناالیزر UVدر ناحیه  TBCمناسب 

 .فرآیند تولیدی مذکور داشته باشد
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 گیری پارامترهای قابل اندازه کاربرد/صنعت

 Monoethylene 

Glycol(MEG) 

  

 

 MEGکیفیت الیاف وابسته به درجه خلوص  . باشد استر می یکی از مواد اولیه مهم در تولید الیاف پلی

جهت حصول بهترین . شود ها پاک می های تعویض یونی از ناخالصی با عبور از ستون MEG. است

جذب  UVدر باند  MEGاز آنجا که . گیری شود اندازه MEGبازدهی  نیاز است که درجه خلوص 

را  MEGندارد، با در نظر گرفتن اصل ساده انتقال بیشتر برابر است با خلوص باالتر، میزان خلوص 

انتقال نور را در طول موج % 79باید حداقل  MEGاستر،  در صنایع تولید الیاف پلی. دکنن تعیین می

nm220 سیستم . داشته باشدOMA با داشتن مزایای بسیار زیاد بر همین اصل استوار است. 

گازهای خروجی 

 (CEMS)دودکش

 Continuous Emission Monitoringهای مطرح در  گیری بسیاری از ترکیبات و گونه اندازه

Systems (CEMS)  از قبیلNOX ،H2S ،CO2 ،SO2  براحتی و با دقت باال میسر است... و. 

H2S  
های  در برج

 کننده خنک

کننده، همواره از  های خنک های حرارتی صنایع پاالیشگاهی و نفتی و آلودگی آب برج نشتی مبدل

در آب  H2Sوجود مقادیر بسیار جزئی از . سازد معضالتی است که صنعتگران را با چالشی جدی روبرو می

در است با قا OMAآناالیزر . های حرارتی است دهنده وجود نشتی در مبدل کننده، نشان های خنک برج

های بسیار کم  ، در تشخیص زودهنگام نشتیH2Sگیری مقادیر بسیار جزئی از  تشخیص و اندازه

 .نماید ای می های حرارتی کمک ویژه مبدل

 یون های فلزی

کاربرد . های فلزی دارند از معادن تا آبکاری، طیف وسیعی از فرآیندها نیاز به مانیتورینگ آنالین یون

های فرآیندهای  محیطی و دستورالعمل های فلزی در فاضالب به دالیل زیست اصلی آن، آنالیز غلظت یون

سپکتروسکوپی جذب اتمی های فلزی از ا گیری غلظت یون در آزمایشگاه برای اندازه. باشد تصفیه آب می

تواند بصورت آنالین غلظت  می OMAسیستم . آیند شود که نتایج به کندی بدست می استفاده می

 .گیری کند ای اندازه های فلزی را در محدوده گسترده یون

 نفتا
 (Naphtha) 

های  جذب قوی داشته و براحتی از طریق روش UVدر محدوده (BTX)های آروماتیک  هیدروکربن

 UV-Visبا استفاده از اسپکتروفتومتر OMA-BTXآناالیزر . گیری هستند سنجی قابل اندازه طیف

 .باشد های آروماتیک می گیری غلظت هیدروکربن تفرقی، بصورت پیوسته و لحظه ای قادر به اندازه

 دی اکسید کلر

(ClO2) 

ق این ماده از طری. و خمیر کاغذ استدی اکسید کلر یک سفیدکننده قوی متداول در صنایع کاغذ 

شود و گاز حاصل جهت تولید مایع سفیدکننده به برج جذب آب  الکترولیز از سدیم کلرید تولید می

قاط مختلف در ن ClO2گیری آنالین و پیوسته میزان  تواند با اندازه می OMAآناالیزر . شود فرستاده می

 . سازی فرآیند و کاهش آلودگی اتمسفر داشته باشد این فرآیند، نقش مؤثری در بهینه
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 گیری پارامترهای قابل اندازه کاربرد/صنعت

 آبکاری

تواند  می OMAآناالیزر . باشد های فلزی در صنایع آبکاری بسیار مهم می گیری غلظت یون اندازه

Coهای فلزی شامل  بصورت پیوسته و آنالین غلظت یون
2+ ،Fe

2+ ،Cr
6+ ،Ni

Cuو  +2
را در  +2

 .گیری نماید های مایع اندازه نمونه

Feed Forward 

در کنترل خوراک گازی وروردی به فرآیندها در صنایع گاز و  NH3و  H2S ،CO2آنالیز ترکیبات 

توانند به طور پیوسته و  می  MicroSepو  OMAآناالیزرهای . پتروشیمی همواره اهمیت دارد

 .آنالین خوراک ورودی را کنترل نمایند

 گاز فلر
(flare) 

ای را وارد  شود، در نتیجه مقدار قابل توجهی گازهای گلخانه سوزاندن گاز فلر در محیطی باز انجام می

آزاد  SO2در این گاز، این ترکیب بعد از سوختن به صورت  H2Sدر صورت وجود . محیط خواهد کرد

را  H2Sتوان  می OMAگیری از آناالیزر  با بهره. های اسیدی خواهد شد شده و منجر به باران

 .ها به هوا جلوگیری به عمل آید گیری نمود تا از ورود بیش از حد آالینده شناسایی و اندازه

 گاز طبیعی
(Natural Gas) 

. کنند همواره ترکیبات مزاحمی همراه گاز طبیعی هستند که در فرآیند پاالیش آن اختالل ایجاد می

باشند که غلظت آنها همواره باید مورد کنترل  ها می و مرکاپتان H2S ،CO ،CO2این ترکیبات شامل 

نظارت پیوسته این  اندازه گیری و امکان MicroSep MCP-200و  OMAآناالیزر . قرار گیرد

 .نمایند پارامترها را در هر بخش از فرآیند تولید تا عرضه گاز طبیعی فراهم می

 بنزین، گازوئیل

مختلف سوختی مانند بنزین و گازوئیل، مشخصات فیزیکی آنها باید های  جهت بررسی کیفیت جریان

مشکالت و هزینه زیادی دارند، اما روش نوری با  ،گیری های مرسوم اندازه روش. مورد بررسی قرار گیرد

آناالیزر . سازی فرآیند تأثیر بسزایی خواهند داشت کمترین هزینه و بدون قطعات متحرک در بهینه

OMA گیری پارامترهای مختلف شامل رنگ،  دازهاز قابلیت انBTX ،RON ،MON ،TVP ،

RVP باشد های سوختی برخوردار می را در این جریان... ، اولفین کل، دانسیته و. 

 نفت خام

زیرا هزینه های تولید بنزین مرغوب آن . نفت خام با محتوای گوگرد کم در صنعت پرطرفدارتر است

از این رو . است، بسیار پایین تر است H2Sنسبت به نفت خام ترش که حاوی مقادیر قابل توجه از 

گیری  رهدر نفت خام، با به OMA-H2Sآناالیزر . در نفت خام باید مورد بررسی قرار گیرد H2Sمیزان 

در نفت خام را  H2Sگیری، قادر است با سرعت و دقت باال میزان  از نوع خاصی از فضای نمونه

 .گیری نماید اندازه

 گالیکول

(Glycol) 

هنگامی که این . مایعات ضد یخ هواپیما معموال حاوی یک ماده اصلی به نام پروپیلن گلیکول هستند

از این رو . خواهد شد BODالیکول موجب افزایش مایعات وارد فاضالب و محیط زیست شوند، گ

گیری پیوسته و  با اندازه OMAآناالیزر . باشد ای برخوردار می آب ضدیخ از اهمیت ویژه آنالیز سریع 

سازی این ماده تأثیر شایانی داشته  تواند در بازیافت و ذخیره ای غلظت گلیکول در پساب، می لحظه

 .باشد
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 گیری پارامترهای قابل اندازه کاربرد/صنعت

 هیدروژن بازیافتی

طی . شود تحت واکنشی تبدیل به نفتا با اکتان باال می ،در بخشی از فرآیند پاالیش نفت، نفتای کم اکتان

. گردد های مختلف، مقدار زیادی گاز هیدروژن تولید می فرآیند تبدیل نفتا با اکتان باال به هیدروکربن

به جریان هیدروژن  H2Sدرصورت ورود . گیرد ها مورد استفاده قرار می برگشتی در سایر بخش هیدروژن

یک آناالیزر مناسب برای کنترل جریان  OMAآناالیزر . ها اختالل ایجاد خواهد شد برگشتی، در سیستم

عملکرد هیچ جذبی ندارد و این امر سبب بهبود  UVهیدروژن بازیافتی است، زیرا هیدروژن در ناحیه 

 .خواهد شد
  

 محلول آمین

 CO2و  H2Sهای جذب از محلول آمین جهت حذف  سازی گاز ترش، در برج در واحدهای شیرین

محلول آمین به تدریح به حالت اشباع رسیده و به منظور استفاده مجدد و افزایش . شود استفاده می

 MicroSep MCP-200و  OMAبا استفاده از آناالیزر . شود وری به واحد تصفیه فرستاده می بهره

وری  بهره گیری نمود و را در آمین اشباع و غیر اشباع اندازه /CO2 H2Sتوان بصورت پیوسته غلظت می

 .سیستم را افزایش داد

Liquefied Natural 

Gas 

(LNG) 

سازی گاز طبیعی  درجه سانتیگراد به راحتی در دمای سرد مورد نیاز مایع 5.5بنزن با دمای انجماد 

از گاز  LNGرو بنزن باید قبل از  از این. ای ایجاد خواهد کرد شود و اثرات مخرب گسترده منجمد می

، باعث کاهش LNGگیری بنزن در خوراک ورودی واحد  با اندازه OMAآناالیزر . طبیعی حذف گردد

 .خواهد شد LNGهای نگهداری و افزایش کیفیت محصول  هزینه

LPG 
Propane 

Propylene 

Butane 

H2S  اثرات مخربی در مخازن نگهداریLPG کیفیت پلیمر تولیدشده از ،LPGها و  ، کاتالیست

آناالیزر . ضروری است LPGها در  و مرکاپتان H2Sگیری  بنابراین کنترل و  اندازه. زیست دارد محیط

OMA  با استفاده از اسپکتروفتومتر تفرقیUV-Vis تواند با دقت و سرعت پاسخ باال، غلظت این  می

 . گیری نماید ترکیبات را اندازه

 آب دریا
آناالیزر . باشد محیطی بسیار مهم می گیری غلظت هیدروژن سولفید در آب دریا از لحاظ زیست اندازه

OMA-H2S   غلظتH2S ،S2- ،HS- نماید گیری و کنترل می در آب را بصورت پیوسته اندازه. 

 محلول آمین

استفاده  CO2و  H2Sهای جذب از محلول آمین جهت حذف  سازی گاز ترش، در برج در واحدهای شیرین

وری به  محلول آمین به تدریح به حالت اشباع رسیده و به منظور استفاده مجدد و افزایش بهره. شود می

توان بصورت  می MicroSep MCP-200و  OMAبا استفاده از آناالیزر . شود واحد تصفیه فرستاده می

وری سیستم را افزایش  د و بهرهگیری نمو را در آمین اشباع و غیر اشباع اندازه /CO2 H2Sپیوسته غلظت

 .داد
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 گیری پارامترهای قابل اندازه کاربرد/صنعت

 هیدروژن بازیافتی

طی . شود در بخشی از فرآیند پاالیش نفت، نفتای کم اکتان تحت واکنشی تبدیل به نفتا با اکتان باال می

. گردد های مختلف، مقدار زیادی گاز هیدروژن تولید می فرآیند تبدیل نفتا با اکتان باال به هیدروکربن

به جریان هیدروژن  H2Sود درصورت ور. گیرد ها مورد استفاده قرار می هیدروژن برگشتی در سایر بخش

یک آناالیزر مناسب برای کنترل جریان  OMAآناالیزر . ها اختالل ایجاد خواهد شد برگشتی، در سیستم

هیچ جذبی ندارد و این امر سبب بهبود عملکرد  UVهیدروژن بازیافتی است، زیرا هیدروژن در ناحیه 

 .خواهد شد
  

Syngas 

، H2 ،CO ،CO2اما معموالً شامل . بسته به نوع ماده اولیه آن، متنوع و گسترده است Syngasترکیب 

N2 ،CH4 خوراک اولیه در تولید . باشد میSyngas  اغلب شامل سولفید هیدروژن بوده که این امر باعث

آل برای  یک ابزار ایده OMA، آناالیزر Syngasبا توجه به شفافیت . گردد می Syngasتنزل کیفیت 

و سایر  COSگیری پارامترهای اضافی مانند  همچنین امکان اندازه. باشد می H2Sگیری آنالین  اندازه

 .نماید ترکیبات گوگردی را فراهم می

Liquefied Natural 

Gas 

(LNG) 

سازی گاز طبیعی  درجه سانتیگراد به راحتی در دمای سرد مورد نیاز مایع 5.5بنزن با دمای انجماد 

از گاز  LNGرو بنزن باید قبل از  از این. ای ایجاد خواهد کرد شود و اثرات مخرب گسترده منجمد می

، باعث کاهش LNGگیری بنزن در خوراک ورودی واحد  با اندازه OMAآناالیزر . طبیعی حذف گردد

 .خواهد شد LNGاری و افزایش کیفیت محصول های نگهد هزینه

LPG 
Propane 

Propylene 

Butane 

H2S  اثرات مخربی در مخازن نگهداریLPG کیفیت پلیمر تولیدشده از ،LPGها و  ، کاتالیست

آناالیزر . ضروری است LPGها در  و مرکاپتان H2Sگیری  بنابراین کنترل و  اندازه. زیست دارد محیط

OMA  با استفاده از اسپکتروفتومتر تفرقیUV-Vis تواند با دقت و سرعت پاسخ باال، غلظت این  می

 . گیری نماید ترکیبات را اندازه

 آب ترش

وجود سولفید در آب . شود ، آب ترش گفته میH2Sدر صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به فاضالب حاوی  

زیست یا برگشت به  از این رو این آب قبل از ورود به محیط. گردد باعث بوی ناخوشایند و خوردگی می

گیری از  با بهره OMAآناالیزر . از آب حذف شوند NH3و  H2Sفرآیند،  باید در پاالیشگاه تصفیه شده و 

های آب خیلی کدر  گیری این پارامترها در جریان آن است، در اندازهنوع خاصی از فضای نمونه که مختص 

 .کند و کثیف نیز بسیار توانمند عمل می
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 .نمایند گیری می واحدهای متفاوت صنعتی را اندازههای گازی و یا مایعات  شیمیائی جریان

 

OMA چیست؟ 

های گاز و مایع را  ای و دائم، طیف جذبی نمونه تجهیزاتی هستند که با دقت بسیار باال و بطور لحظه OMAآناالیزرهای سری 

منحصر به فرد جهت  آناالیزرها را به ابزاریتوانائی تشکیل پایگاهی قوی از داده های اندازه گیری، این . نمایند  گیری می اندازه

 .ای و پیوسته پارامترهای مختلف نظیر غلظت، خلوص و رنگ جریانات مایعات و گازها تبدیل نموده است تست لحظه

 

 اسپکتروسکوپی جذب چیست؟

موج مشخص و گاه هر مولکولی، در طول . کنشی میان نور و مواد مختلف، جذب نور توسط مواد است یکی از رفتارهای برهم

میزان . منحصر به فردی نور را جذب می نماید که این جذب بیانگر معیارها و خواص ساختمانی آن مولکول می تواند باشد

سطوح انرژی متفاوت الزم، . های کوانتائی تعریف می شوند بصورت بسته ،انرژی الزم که متناسب با طول موج نور تابشی است

به همین دلیل است که . لکول از یک سطح کوانتوم به سطح دیگر می باشندوجهت برانگیختگی یک مبیانگر میزان انرژی الزم 

میزان جذب . هر مولکول قادر به جذب مقدار یا سطح منحصر به فردی از انرژی است که این سطح قابل اندازه گیری می باشد

نور ساطعه به مولکول با شدت نور خروجی از مولکول یا شدت ( مولد)نور بعنوان اختالف شدت نور ساطع شده از منبع گسیل 

تعیین و رسم مقادیر متفاوت شدت . توسط مولکول مورد بحث جذب گشته است در واقع، این اختالف شدت نور که است

هر . طیف اسپکتروم خاص آن مولکول را نشان خواهد داد( سطوح انرژی متفاوت)های متفاوت  جذب برحسب طول موج

مطابق قانون . اسپکترومتری منحصر به فرد خویش را داراست که به منزله اثر انگشت آن مولکول می باشدمولکول طیف 

بنابراین با اندازه . بطور مستقیم به غلظت آن گونه بستگی دارد ،بیرالمبرت میزان جذب یک گونه شیمیائی در یک مخلوط

 .ورد نظر را تعیین نمودگیری میزان جذب نور در طول موج مشخص، می توان غلظت گونه م
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 OMAاصول عملکرد 
 :می باشدبصورت ذیل  OMAآناالیزر شماتیک اپتیکال 

 

  
 

 

با عبور نور در . دگرد از طریق کابل نوری به درون فلوسل حاوی نمونه هدایت می ،توسط مولد تولید می شودسیگنال نوری که 

نور خروجی از سمت دیگر فلوسل توسط یک . طول سل حاوی نمونه، بخشی از آن توسط سیال درون فلوسل جذب می شود

درون این اسپکتروفتومتر، یک آینه برشی هالوگرافیک وجود دارد که نور رسیده . کابل نوری به اسپکتروفتومتر منتقل می شود

هر طول موج به فتودیود مربوط به خود که در یک رشته دیود . اصلی آن تفکیک می کنند به فتومتر را به طول موج های

 .اسپکتروفتومتری تفرقی می گویند ،به این تکنیک. متمرکز می گردد ،مستقر است  ییتا 1024

 

 OMAمحدوده طیفی 

ماوراء بنفش، طول  )، UV-VIS-SWNIRاندازه گیری و عملکرد در محدوده طول موج  ،قادر به تشخیص OMAسری 

آناالیزر ، گونه مورد نظر باشد شامل برحسب اینکه چه محدوده ای بیشتر. می باشد( موجهای کوتاه نزدیک مادون قرمز

OMA 800-200روی طول موجی در محدوده  برnm (با بهره گیری از المپ زنون ) 1100-400یا محدودهnm ( با بهره

 .تنظیم می گردد( گیری از المپ دوتریم

 منبع نور

 کابلهای فیبر نوری

 آینه هولوگرافی

 آرایه دیود

O-ring 

 فلوسل هدایت گر نور
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 :هایتان را تنظیم کنید اندازه گیری

-UV VISقادر به اندازه گیری غلظت هر نوع گونه شیمیائی است که دارای جذب طیفی در ناحیه  OMAآناالیزر 

SWNIR می باشد. 

 لیست ترکیبات اصلی قابل اندازه گیری

Common OMA Measurements 

Acrylonitrile   Diesel     Nitrogen trichloride 

Ammonia   Dimethyl sulfide   NOx 

Ammonium   Ethanol    Odorants 

Aromatic hydrocarbon Ethylene glycol (MEG)  Olefins 

Arsenic   Ethyl mercaptan (EtSH)  Ozone 

Benzene   Ferric chloride    Phenol 

Bisphenol A              Ferrous sulfate    Pitch 

Bromine   Fluorine    Styrene 

BTX    Hydrogen peroxide   Sulfur 

1,3-butadeine   Hydrogen sulfide   Sulfur dioxide 

Caffeine   Hypochlorite     4-TERT-Butylcatechol (TBC) 

Carbon disulfide  Iron icons    Titanium Tetrachloride 

Carbonyl sulfide  Hydroquine monomethyl ether Transmittance 

Chlorine   Mercury    Toluene 

Chlorine dioxide  Metallocenes    Vanadium 

Chlorine ions   Methanol    Vanadium Oxytrichloride 

Cobalt ions   Methyl mercaptan (MeSH)  Xylene 

Color    Nitric oxide 

Copper ions   Nitrogen dioxide 
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 OMAمرور کلی سیستم 

 OMAاجزاء اصلی آناالیزر . از اجزای مشابهی در ساختمان خویش بهره می برند OMAتمام مدلهای مختلف سری  تقریباً

 .اندشکل زیر نشان داده شده  در
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  IINOVAاسپکتروفتومتر 

 یبببک اسبببپکتروفتومتر آرایبببه دیبببودی  OMAقلبببب آنببباالیزر 

(Diode Array) ایبببن آنببباالیزر شبببامل منببببع نبببور و  . اسبببت

بببا نگبباهی عمیببق  . دتکتببور تشببخیص میببزان جببذب نببور اسببت   

ویژگیهببببای , NOVEIIتببببر بببببه سیسببببتم اسببببپکتروفتومتر   

 OMAمنحصبببر ببببه فبببردی را مبببی تبببوان ببببرای آنببباالیزر       

 :از جمله موارد ذیل. برشمرد

 متر جهت حصول و دستیابی به پایداری طول موج فتوساختار ویژه اسپکترو  -

 .سبب کاهش حداکثری پارازیت اجزای الکترونیکی و کاهش مصرف برق آن می شودکه  MOSتکنیک از بهره گیری  -

  1nmبا درجه تفکیک   تایی0021آرایه  دمتر دیوفتواسپکترو -

  UVمنبع نور قوی در ناحیه  -

 بدون بهره گیری از فیلتر یا آینه  Stray Lightsورهای سرگردان کاهش حداکثری ن -

 جهت دسترسی از راه دور Ethernetشبکه  -

 

 HMIسیستم 

راحتی می توان ه متر در دسترس قرار داده شده است که بفتوهای مختلف اسپکترو رابطی بین بخش ،HMIبا تعبیه سیستم 

امکانات و قابلیت های  ECLIPSEهمچنین نرم افزار . عملکرد سیستم را با صفحه نمایش حساس به لمس کنترل نمود

های نتایج و  گراف, گرافوبار, از جمله این قابلیت ها می توان به صفحه نمایش عددی ،قرار می دهد برمتنوعی را در اختیار کار

کاربر می تواند به سرعت به تمام تنظیمات سیستم از , با بهر ه گیری از این قابلیت ها. اشاره نمود ...داده های اندازه گیری و 

 .دسترسی داشته باشد... سیگنالهای آنالوگ و , واحدهای غلظت, Auto Zeroجمله انجام 

 

 فلوسل

دائم و از طریق یک  ه طورمایع بصورت گاز یا ه به گونه ای طراحی گشته است که جریان نمونه ب OMAفلوسل آناالیزر 

را  C°150و دمای 3000psiفلوسل  استاندارد و عمومی این آناالیزر قابلیت تحمل فشار . اینچی وارد آن گردد 1/0اتصال 

 .این فلوسل از جنس استینلس استیل با مقاومت باال در مقابل خوردگی ساخته شده است. دارد

دقت مورد کاوش قرار ه توسط کارشناسان و طراحان این سیستم ب( نبع نور تا دتکتورفاصله پیمایشی نور از م)طول ثابت سل 

 .گرفته شده تا بهترین نتایج آنالیز تضمین گردند
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 کابلهای فیبرنوری

و با  Applied Analyticsهمگی در خود کمپانی  OMAکار گرفته شده در آناالیزرهای سری ه کابلهای فیبر نوری ب

روکش این کابل های نوری از جنس استیل بسیار . ظرافت خاص ساخته می شوند تا از کیفیت آنها اطمینان کامل حاصل گردد

قبل از حمل و ارسال آناالیزر  . الزم در محیط های مختلف صنعتی تامین گردد مکانیکی مقاومت کهمقاوم ساخته شده است 

ها می بایست  این کابل. های کنترل کیفی قرار می گیرند های تولیدی مورد تست تمام کابل ،نندهاز کمپانی سازنده به مصرف ک

کمپانی سازنده مجوز نظام کنترل کیفی را داشته باشند تا از ممیزی سخت گیرانه  UVتوانائی عبور و انتقال حداکثری نور 

حکم غالف شده اند تا در تماس مستقیم با نمونه گاز یا مایع این کابلها توسط قاب های استیل بسیار سخت و م. الزم را بگیرند

کولر خاصی برای فلوسل طراحی گشته , همچنین در موارد خاصی که درجه حرارت نمونه گاز یا مایع بسیار باال باشد. نباشند

 .است

 

  OMAتنوع مدلهای سری 

 یصورت کلی در سه ساختار مختلف طبقه بندی OMAبدنه آناالیزر 

 .می شود 

 

 

 Wall- Mountedمدل مناسب جهت نصب برروی دیوار  -

که برای این مدل کمپانی سازنده قادر است جنس بدنه را 

 .از مواد مختلف بسازد

 

 

 
 

 قابل حمل که جنس بدنه OMA-206Pمدل  -

 .از پلیمر مقاوم ساخته می شود آن عموماً 

 

 

 

 

 

 اینچی  07بصورت رک  OMA-406Rمدل  -

 .باشد میجهت نصب درون تابلو 
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 .حاوی هیدرو کربورها یا غبار آتش گیر هستند نیز مدلهای مخصوصی طراحی گشته اندکه برای محیط های مستعد انفجار 

 

  
 

 OMAشلتر مخصوص 

بدیهی است  .گردند با سایه بان مناسب نصب می یدر محیط های صنعتی باز درون شلتر مخصوص OMAآناالیزرهای سری 

 . که ساختار و طراحی این شلتر، به شرایط محل نصب بستگی داشته و برای هر درخواست، بصورت اختصاصی طراحی می شود

 
 اندازه گیری تجمیعی

 :در حالت عادی قادر به اندازه گیری برخی از پارامترها نظیر موارد ذیل نیست OMAآناالیزر سری 

 

 آب           متان            اتیلن          منواکسیدکربن         دی اکسید کربن
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مشکل اندازه گیری این پارامترها نیز مرتفع گشته و  Micro Specاما با طراحی و تعبیه یک قطعه جانبی به نام ماژول 

 .قادر به اندازه گیری این پارامترها نیز می باشد OMAناالیزر آ

 

 آنالیز طیف جامع 

قادر به اندازه گیری جذب ،  UV-Visفتومترهای ساده تک طول موجه یا اسپکتروفتومترهای معمولی در محدوده طول موج 

این . سیستم اپتیکال خویش می باشند ایجاد شده توسط( ƛ max)  ماکزیمم شیمیائی گونه های مورد نظر تحت طول موج

های غیر  د نور خطی را جهت حذف تمام طول موجلا یک موییک فیلتر اپتیکال , تکنیک که موسوم به تکنیک غیر تفرقی است

مجهز به اسپکتروفتومتر مبتنی بر تکنیک تفرقی نور  OMAآناالیزر . مطلوب و تولید و حفظ طول موج مطلوب بکار می برد

تمامی طول  UV- VIS- NIRبگونه ای که در کل باند طیفی مورد نظر  ،تواند طیف دقیق و کاملی را ایجاد نمایداست تا ب

این مکانیسم، شبیه آن است که اثر انگشت مولکول یا گونه ی  .ها قابل دسترس و بصورت عددی قابل اندازه گیری هستند موج

 .مورد نظر مورد مطالعه قرار می گیرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مزیت دقت نتایج

سالهای متمادی است که روش . باشد های منقطع می های الکترونیکی و تولید سیگنال مستعد ایجاد پارازیت ،فتودیود ساده

منحصر به فرد و خاصی جهت حذف این نقطه ضعف ابداع گشته است که این روش متکی به استفاده از چندین فتودیود در 

در کل باند  جذبی کامل تفسیر نتایج حاصل از فتودیودهای چندگانه منجر به تولید گسترده طیف. چندین طول موج است 

.می شود طول موج تک نقطه ایبه جای یک  اسپکتروسکوپی
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منحنی حاوی چندین توانایی رسم و  باشد می(نقطه منفرد)ساده و تنها دارای یک طول موج  ،فتومتر مبتنی بر یک طول موج

متوسط آماری  OMAاین در حالی است که آناالیزر . ، نداردکه بتوان با آن صحت نقاط منفرد را ارزیابی نمود را طول موج

می تواند به سرعت نتایج غیر واقعی و غلط را از سایر نتایج صحیح منفک و آنها را حذف  وتمام نقاط داده را در اختیار دارد 

قادر به  OMAآناالیزر ( ƛ maxیا  به جای نقاط اوج جذب)با تشخیص و تفسیر ساختار واقعی منحنی طیف جذبی . یدنما

 .اجتناب از خطاهای مثبت بوده و صحت فوق العاده ای را حاصل می نماید
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 تجسم منحنی های جذب 

 

بنابراین قادر است این  را در می یابد، منحنی جذب طیفی یک گونه خاص، رفتار به هنگام کالیبراسیون OMAآناالیزر 

تفکیک نموده و  ،منحنی جذب طیفی را از منحنی کلی حاصل از برهم کنش نمودارهای جذب طیفی تمام گونه های نمونه

ص حاوی گونه های متعدد با این عمل آنقدر دقیق است که با رسم و بررسی یک مخلوط مشخ. مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد

 .غلظت معلوم می توان عمال ضرایب جذب مولی هر طول موج را یافت

 

S Analyzer2300 H-OMA 
  آناالیزرOnline  مجهز به اسپکتروگرافUV-VIS با دقت بسیار باالی اندازه گیری جذب نور 

 های فیبرنوری خاص در طراحی سیستم اپتیکی سنسور گیری از کابل بهره 

  از هیچ نوع قطعه مکانیکی در طراحی سنسور و در نتیجه کاهش چشمگیر هزینه های تعمیرات و  استفادهعدم

 نگهداری

  بهره گیری از نرم افزار تخصصیEC LIPSE جهت محاسبه و پردازش و تحلیل نتایج 

 گیری به تغییرات درجه حرارت و رطوبت وابستگی بسیار ناچیز دقت اندازه 

 نسور جهت عدم نیاز به ارسال نمونه خورنده حاوی طراحی منحصر به فرد سH2S به داخل بدنه آناالیزر 

  800-200اسکن اپتیکال تمام محدوده الکترو مغناطیسیnm  1با دقتnm 

 ی از رکالیبراسیون اتوماتیک یا دستی نقطه صفر با جریان سازی گاز عاH2S به درون سل 

  کالیبراسیون عدم نیاز بهSPAN (  امکان کالیبراسیون در هر حالSPAN بصورت دستی و اتوماتیک وجود دارد) 

  وات 45مصرف برق بسیار پائین در حدود 

  1-0قابلیت انعطاف بسیار باال جهت تغییر کاربری، تغییر دامنه اندازه گیری بینppm  100-0تا% 

  (سال 5حداقل )بهره گیری از المپ زنون با طول عمر باال 

 کی بسیار دقیق از جمله آینه هالوگرافیکی جهت کاهش حداکثری نورهای جانبی زمینه بهره گیری از سیستم اپتی

 غیر مرتبط با جذب نمونه

  بهره گیری از سیستمHMI جهت اپراتوری آسانتر 

  604صفحه نمایش کریستال’’ TFT حساس به لمس 

 نمایش تمام مقادیر و نتایج اندازه گیری 

 عدد پورت  1له دو عدد پورت سریال مجهز به انواع پورت های ارتباطی از جمUSB و یک پورت اترنت 

  پارامتر 5قابلیت آنالیز چند گانه و چند پارامتری تا 

  مجهز بهPLC داخلی 

  32حافظه بسیار باال تاGB 

  قابلیت ساخت بدنه آناالیزر از جنس و مشخصات متفاوت از جملهNEMA 4X  با انواع درجه های استینلس و

 نصب دیواری یتقابل( و آبکاری پوشش با یا بدون  )کربن استیل

  203*508*610ابعاد بدنه آناالیزرmm   
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  20~4مجهز به سیگنال آنالوگ ایزولهmA برای هر پارامتر 

 های رله و پیام های خطا و هشدار  دو سیگنال خروجی دیجیتال برای سیگنال 

  مجهز به فلوسلIn-Line  با مجرای ورودی و خروجی نمونه با سیستم اپتیکی تعبیه شده در دوسر  فلوسل 

  های با غلظت پائین تا غلظت های بسیار باال  متفاوت برای جریان( پهنای گذر نور)امکان ساخت فلوسل با طول سل

(2 ~ 600 mm) 

 جنس بدنه فلوسل از استینلس استیل 

  150تحمل درجه حرارت فلوسل تاC اربردهای عادی و امکان سفارش فلوسل های خاص برای درجه برای ک

 حرارت های باالتر

  3000تحمل فشار فلوسل تاpsi باالتر یبرای کاربردهای عادی و امکان سفارش فلوسل های خاصی برای فشارها 

  پارامتر در یک نمونه توسط یک آناالیزر 5قابلیت اندازه گیری همزمان 

 

 ه دینامیکیرددامنه گست

, ست که سیگنال نور رسیده به دتکتورا دلیل اصلی اینکه اغلب فتومترها دامنه محدودی از غلظت ها را می سنجند آن

این انقطاع و ضعف سیگنال آنقدر مشهود . کامال منقطع می گردد ،هنگامی که مقادیر جذب یا غلظت گونه ها بسیار کم است

،  OMAی جذب تمام ناحیه طیفی توسط آناالیزر یبدلیل توانا. خود را نداردی تشخیص نور رسیده به یتوانا ،است که دتکتور

 OMAآناالیزر , به منظور بهینه سازی ثبات سیگنال رسیده به دتکتور. ها می باشد این آناالیزر قادر به کار در تمام طول موج

ول موج جذب طیفی و هم از لحاظ غلظت یعنی پاسخ دتکتور را هم از لحاظ مقادیر ط. از مدل آنالیزی موازی بهره می برد

 .گونه مشخص مورد نظر مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد

بعنوان نمونه نمودار جذب طیفی کافئین در نواحی متفاوت دامنه طول موج و همچنین نواحی مختلف غلظت آن در شکل زیر 

 .ترسیم گشته است
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 آنالیز چند گانه 

این عمل با جداسازی نمودار طیف . گونه شیمیائی بصورت همزمان می باشد 5قادر به اندازه گیری  ECLIPSEنرم افزار 

 .صورت می پذیرد (کلیه گونه ها) از طیف جذبی کلی مخلوط نمونه ،جذبی هرگونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در طیف کلی نمونه دارد که نرم افزار  یسهم مشخص ،موجود در نمونه ی همانگونه که در شکل مشهود است هرگونه

ECLIPSE بدلیل دقت بسیار باالی اجزای . ها در کنار یکدیگر است قادر به تفکیک سهم هرگونه و آنالیز کلیه سهم

ی صورت می یعمل تفکیک طیف جذبی سهم هرگونه با دقت بسیار باال، OMAالکترونیکی و اپتیکی بکار رفته در آناالیزر 

 .ی حاصل نمی گرددیای که هیچ برهم کنش و تداخل یا خطابگونه  ،پذیرد

ابتدایی اسپکتروسکوپی مجهز به تکنیک های  ،که عملیات آنالیز چندگانه و چند پارامتری انجام می دهند یاغلب فتومترهای

ای مولد نور فیلترهای چرخشی یا گروه مرکبی از المپ ه, ( قطع و تفکیک سیگنال مانندسیستم تبر)  Chopperنظیر چاپر 

بالطبع مستعد  و قطعات مکانیکی متحرک در سیستم اپتیکی هستند که این تکنیک ها مجبور به بکارگیری اجزاء. هستند

یراتی و تعویض المپ ها عمبکارگیری چندین مولد نور نیز سبب افزایش هزینه های ت. یرات باال می باشندعمخرابی و نیاز به ت

 .می گردد

منحصر به فردی تنها از یک مولد نور استفاده نموده و بدون استفاده از قطعات مکانیکی متحرک در  بصورت OMAآناالیزر 

 .سیستم اپتیکی خویش قادر به ارائه نتایج بسیار دقیقی از آنالیز می باشد

 

 :OMAمزایای تکنیک 

 گونه شیمیائی موجود در نمونه 5آنالیز و اندازه گیری همزمان  -

 هرگونه در هر زمان از آنالیزحذف یا افزایش سهم  -

 جهت حذف خطاهای مثبت( شاهد)ی حذف کامل سهم طیف جذبی زمینه یتوانا -
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 سیستم تعدیل شرایط نمونه 

بگونه ای که رطوبت  ،دارد را ییی تحمل درجه حرارت و فشار بسیار باالیمجهز به فلوسلی است که توانا OMAآناالیزر 

سیستم نمونه برداری  ،این قابلیت به ما کمک می کند که در عین سادگی. ندارد UVتداخلی در طیف  ،موجود در نمونه

 .بسیار شکیل بوده و قادر به عبور حجم قابل قبولی از نمونه همگن و در نتیجه زمان پاسخ بسیار مناسب باشد

و هر کاربردی  هستند اما کامال یکسان نیستند تجربه به ما نشان می دهد که اغلب کاربردهای صنعتی تا حدودی مشابه به هم

سیستم  ،به همین دلیل است که ما برای هر پروژه ای سیستم خاص نمونه برداری. مالحظات منحصربه فرد خویش را دارد

مونه ی ویژه رقابتی ما قدرت ساختن انواع سیستم نیتوانا. تعدیل شرایط نمونه و مکانیسم عملکرد آناالیزر را طراحی می کنیم

، سیستم کوپل برای گازهای خروجی دودکش ها،  (Head Space)از قبیل نمونه برداری جریانات مات و تیره . برداری است

و سیستم های نمونه برداری و اختالط  (In-Situ)های غرقابی  پروب, گی،با مقاومت باال در قبال خورد ینمونه بردارهای

 جریانهای چندگانه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Headspace SCS 

0-100 ppm H2S in crude oil 

Multiplexed SCS 

0-20 ppm H2S in 7 streams 
Ultra-Corrosive Sample SCS 

0-50% Cl2 and 0-30% NCl3 
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 تجربیات کاربر

کارکرد طوالنی مدت بدون نیاز به هرنوع عملیات  .تنها یک بار به هنگام نصب نیاز به کالیبراسیون دارند OMAآناالیزر های

اگرچه هیچ . تضمین شده است (Auto Zero)نگهداری و سرویس به واسطه وجود سیستم کالیبراسیون اتوماتیک نقطه صفر 

تعبیه گشته تا چنانچه  OMAنیست اما این قابلیت درسیستم  (Span Calibration)به کالیبراسیون نقاط دیگر ی نیاز

 .بخواهد بتواند به آن مبادرت ورزد کاربر

 

  Auto Zeroسیستم 

نقطه صفر , بتواند بصورت خودکار در مقاطع زمانی مشخص و قابل تنظیم که طوری برنامه ریزی گشته است OMA آناالیزر 

 ECLIPSEنرم افزار . تنظیم نماید ی ابزار دقیقگازهای بی اثری چون نیتروژن و هوااز اسپکتروفتومتر خود را با استفاده 

به گونه ای  ،را کنترل نموده SCSشیرهای  ،قادر است بصورت خودکار از طریق رله های تعبیه شده روی سیستم الکترونیکی

 ،این قابلیت در فواصل زمانی مشخص. شودکه بصورت اتوماتیک گاز بی اثر وارد فلوسل گردد و کالیبراسیون نقطه صفر انجام 

 .می باشد ناالیزر بصورت اتوماتیک و هم بصورت دستی توسط اپراتور قابل اجراآسط هم تو

 

 

 

 

 شودطی دو دقیقه انجام می  ،این عمل تقریبا. ساعت یک بار انجام می گیرد 0بصورت معمول کالیبراسیون نقطه صفر در هر 

از  %99.5قادر است  OMAآناالیزر  ،ترتیب ینه اب .که در طی این دو دقیقه عملیات معمول اندازه گیری متوقف می شود

 .زمان کل روشن بودن خود را به عملیات اندازه گیری بی وقفه اختصاص دهد

 

 OMAسیر تکاملی 

بعنوان   UV-VIS و بالفاصله بعد از آنکه تکنولوژی تفرقی نور   0770در سال  OMAیزرهای سری السل آناناولین 

از آن به بعد این آناالیزرها همواره شاهد . به بازار عرضه گردید ،تکنیک قابل قبول جهت آنالیز مایعات و گازها پذیرفته شد

بدلیل دقت باال و قابل اعتماد بودن نتایج . تا برای کاربردهای متفاوت صنایع مختلف بکار گرفته شوند ،دگرگونی و اصالح بوده

فتومترهای آناالیزرهای قدیمی تر مبتنی بر آناالیزرهای مبتنی بر این تکنیک به تدریج جایگزین  ،وژیحاصل از این تکنول

.گشتندساده
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 :مشخصات فنی 

البته یاد آور می گردد که مشخصات فنی این . به قرار ذیل می باشند OMAمشخصات عمومی فنی آناالیزرهای سری 

بنا به نوع نمونه برداری و شرایط خاص محل نصب آناالیزر و همچنین شرایط فرایندی و مشخصات کیفی نمونه  هاآناالیزر

، یشرایط فرایند ،قبل از اقدام به نصب می بایست مشخصات خاص محل نصب می باشد و متفاوت و قابل تغییر  ،موردآنالیز

 .چک گردد  Applied Analyticsآنالیز و کیفیت نمونه مورد تست با شرکت 
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   شرکت خرد کیا دانا 

مجری پروژه های زیست محیطی، ابزار دقیق و اتوماسیون، تله متری، پیمانکاری و خدمات فنی و مهندسی،  

 تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

 (آمریکا Applied Analytics Incارائه دهنده محصوالت کمپانی ) 
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 Clausفرآیند 

H2S  10در مقدار ppm  800سمی، در مقدار ppm  کامال کشنده، خورنده شدید

% حجمی در هوا برسد قابل اشتعال و در  3/4تجهیزات، هنگامیکه به مقدار 

در منابع  H2Sباشد. متاسفانه بسیار بدبو می ppb 1مقادیر کمتر از 

 افتد.سوختهای فسیلی دنیا به وفور اتفاق می

د در موجو H2S( در پاالیشگاه وظیفه تبدیل SRUواحد بازیابی سولفور )

سوختهای هیدروکربنی به آب و گوگرد جامد بدون ضرر را داراست. این 

تواند فروخته شده و یا تبدیل به کود یا باروت شده و در گوگرد می

 بازار مصرف به فروش رسد.

یک استاندارد صنعتی جهت انجام فرآیند روی گاز شور غنی   Clausفرایند 

 یابد:ر احتراق میبه طریق زی H2Sدر کوره باشد. می H2Sاز 

3𝐻2𝑆 +
3

2
𝑂2 → 𝑆𝑂2 + 𝐻2𝑂 + 2𝐻2𝑆 

در یک مبدل کاتالیستی محصوالت حاصل از احتراق واکنش داده و باعث 

 شود:( به فرمهای مختلف کریستالی میelemental sulfurسولفور جامد )تولید 

2𝐻2𝑆 + 𝑆𝑂2 → 2𝐻2𝑂 +
3

𝑥
𝑆𝑥 

به  H2Sآید هنگامیکه نسبت استوکیومتری همانطور که از واکنش باال برمی

SO2 2:1  باشد واکنشClaus گیرد.با توجه به با بهترین بازده انجام می

 واکنش اول این نسبت با تنظیم مقدار اکسیژن موجود قابل کنترل است.

 



 Tail Gasآنالیز 

همانطور که در شکل باال نشان داده شده است، بازده واحد بازیابی 

در   H2S/SO2گیری یک نسبت ثابت سولفور به میزان توانایی جهت اندازه

بستگی دارد. در هر زمانی این تنظیم نیازمند آگاهی دقیق  Clausواکنش 

در جریان را  H2Sو  SO2مقدار  Tail Gasآناالیزر  باشد.می H2S/SO2از نسبت 

، که توسط  "Air Demand"گیری کرده و بصورت پیوسته سیگنال کنترل اندازه

شود، را خروجی  ( در یک فاکتور مقیاس محاسبه میH2S-[SO2]2ضرب عبارت )

 CS2و  Cosگیری آنالین دهد. به عالوه اپراتورها گاهی نیاز به اندازهمی

 دارند زیرا همواره داخل راکتور واکنشهای جانبی در حال انجام است.

 TLG-837اصول فرآیند آنالیز 

تا با رزولوشن باال استفاده کرده UV-Visاسپکتروفوتومتر  آناالیزر از یک

نانومتری از گاز نمونه به دست آورد. در این طیف،  200-800یک طیف جذب 

باشد.  های متمایز جذب بر آنالیت میآناالیزر قادر به شناسایی منحنی

ها را اندازه گرفته و بین آن مقدار و  آناالیزر ارتفاع این منحنی

 کند.( ارتباط برقرار میreal-timeای )حظهغلظتهای ل

 اجزای اپتیکی

 شماتیکی بصورت ذیل دارد: TLG-837اجزای اپتیکی آناالیزر 

 

سیگنال نوری که توسط مولد تولید می شود از طریق کابل نوری به درون 

فلوسل حاوی نمونه هدایت می شود. با عبور نور در طول سل حاوی نمونه، 

توسط سیال درون فلوسل جذب می شود. نور خروجی از سمت بخشی از آن 



دیگر فلوسل توسط یک کابل نوری به اسپکتروفتومتر منتقل می شود. درون 

این اسپکتروفتومتر، یک آینه برشی ها لوگرافیک وجود دارد که نور 

د. هر طول  طول موج های اصلی آن تفکیک می کنتومتر را به ورسیده به ف

مستقر است  دیودی 1024مجموعه مربوط به خود که در تودیود وموج به ف

می   (dispersive) پراکندهبه این تکنیک اسپکتروفتومتری  .متمرکز می گردد

 گویند.

 آنالیز طیف جامع

بصورت معمول, یک فتومتر با طول موج چندگانه قادر به اندازه گیری 

جذب شیمیائی گونه های مورد نظر تحت یک طول موج مشخص ایجاد شده توسط 

یک فتودیود می باشد. این تکنیک که موسوم به تکنیک غیر تفرقی است, 

یک فیلتر اپتیکال با یک موارد نور خطی را جهت حذف تمام طول موجهای 

 TLG-837ر مطلوب و تولید و حفظ طول موج مطلوب بکار می برد. آناالیزر غی

اسپکتروفوتومتری پراکنده است مجهز به اسپکتروفتومتر مبتنی بر تکنیک 

تا بتواند طیف دقیق و کاملی را ایجاد نماید بگونه ای که در کل باند 

ت عددی تمامی طول موجها قابل دسترس و بصور UV- VIS- NIRطیفی مورد نظر 

 قابل اندازه گیری هستند.

 

 مزیت دقت نتایج

فتودیود ساده مستعد ایجاد پارازیت های الکترونیکی و تولید 

سیگنالهای منقطع می باشد. سالهای متمادی است که روش منحصر به فرد و 

خاصی جهت حذف این نقطه ضعف ابداع گشته است که این روش متکی به  

دیل عفتودیود در چندین طول موج است . تفسیر و تاستفاده از چندین 

 نتایج حاصل از فتودیودهای چندگانه منجر به تولید گسترده طیف جذبی

 به جای یک سری نقطه ساده می شود:



 

 مرور کلی آناالیزر

 در زیر نشان داده شده است: TLG-837اجزای داخلی آناالیزر 

 

 

 

 HMIسیستم 



رابطی بین بخشهای مختلف اسپکترومتر در دسترس  ،HMIبا تعبیه سیستم 

را با صفحه  قرار داده شده است که براحتی می توان عملکرد سیستم

، امکانات و ECLIPSEکنترل نمود. همچنین نرم افزار ی لمسنمایش 

. از جمله این دهدبر قرار میهای متنوعی را در اختیار کارقابلیت

می توان به صفحه نمایش عددی، بارگراف، گرافهای نتایج و ها قابلیت

-این قابلیت گیری ازگیری و ... اشاره نمود. با بهرههای اندازهداده

کاربر می تواند به سرعت به تمام تنظیمات سیستم از جمله انجام ها، 

Auto Zero،سیگنالهای آنالوگ و ... دسترسی داشته باشد. ، واحدهای غلظت 

 nova IIفوتومتر اسپکترو

است. این آناالیزر شامل NOVA II تومتر ویک اسپکتروف TLG-837قلب آناالیزر 

منبع نور و دتکتور تشخیص میزان جذب نور است. با نگاهی عمیق تر به 

ویژگیهای منحصر به فردی را میتوان برای  ،NOVE IIسیستم اسپکتروفتومتر 

  برشمرد. از جمله موارد ذیل: OMAآناالیزر 

ساختار ویژه اسپکترومتر جهت حصول و دستیابی به پایداری طول  ➢

 موج 

سبب کاهش حداکثری پارازیت اجزای  MOSبهره گیری تکنیک  ➢

 الکترونیکی و کاهش مصرف برق آن می شود.

   1nmبا درجه تفکیک   1024اسپکترومتر دیو آرایه  ➢

  UVمنبع نور قوی در ناحیه  ➢

بدون بهره گیری از  Stray Lightsکاهش حداکثری نورهای سرگردان  ➢

 فلتر یا آینه 

 جهت دسترسی از راه دور Ethernetشبکه  ➢

 سال 5منبع نوری زنونی با طول عمر  ➢

 

 

 کابلهای فیبر نوری



همگی در  TLG-837کابلهای فیبر نوری بکار گرفته شده در آناالیزرهای سری 

شوند تا از کیفیت و با ظرافت خاص ساخته می Applied Analyticsخود کمپانی 

آنها اطمینان کامل حاصل گردد. روکش این کابل های نوری از جنس استیل 

مختلف صنعتی ت الزم در محیط های مبسیار مقاوم ساخته شده است تا مقاو

نی سازنده به مصرف از کمپا دد. قبل از حمل و ارسال آناالیزرتامین گر

گیرند. های کنترل کیفی قرار میکننده، تمام کابلهای تولیدی مورد تست

را داشته  UVی عبور و انتقال حداکثری نور بایست توانایاین کابلها می

کمپانی سازنده    Pre Solarizeباشند تا از ممیزی سخت گیرانه و تکنیک باالی 

های استیل بسیار سخت و قاب مجوز الزم را بگیرند. این کابلها توسط

ا مایع نباشند. ا در تماس مستقیم با نمونه گاز یمحکم غالف شده اند ت

ونه گاز یا مایع بسیار باال همچنین در موارد خاصی که درجه حرارت نم

 ت.کولر خاصی برای فلوسل طراحی گشته اس باشد،

 Voltage/Currentماژول اینترفیس 

دریافت کرده و آنرا به سیگنال  HMIاین وسیله اطالعات دیجیتالی را از 

4-20 mA  آنالوگ که یک استاندارد صنعتی برای ارتباط باDCS  است، تبدیل

 کند.می

 solid stateدرایو 

HMI افزار از نرمECLIPSE  به عنوان یک درایوsolid state (SSD ) که از حافظه

کند. گیری برخوردار است، استفاده میهای اندازهکافی جهت ذخیره داده

SSDافزار های یدکی که نرمECLIPSE   روئی آنها قبال نصب شده، در صورت

 توانند جایگزین درایو قبلی شوند.نیاز می

 آنالیز چندجزیی

-می CS2و  H2S،  SO2 ،COSگیری همزمان قادر به اندازه ECLIPSEافزار نرم

 ها ندارد.موجباشد. این روش بستگی به جداسازی فیزیکی طول

• De-Convoluting the Spectra  

،  Beerاسپکتروسکوپی چند جزئی بستگی به اصل تجمیع دارد: بر اساس قانون 

جذب در هر طول موجی در مخلوط برابر با مجموع جذب گونه های شیمیایی 

 موج می باشد.موجود در مخلوط در آن طول 



 

از طیف کامل  ECLIPSEهمانطور که در شکل نشان داده شده نرم افزار  

 TLG-837استفاده کرده جهت ذخیره جذب هرگونه شیمیایی استفاده می کند. 

بصورت پیوسته ماتریسی از معادالت را حل کرده که هر معادله توسط یک 

زیر ایجاد می فوتودیود ساده برای طول موج مختص آن و به شکل کلی 

 شود:

A’
(x+y)  

= A’
x 

+ A’
y 

= e’
x
bc

x 
+ e’

y
bc

y 

 

’A  جذب در طول موج′  ,e’  ثابت جذب ولی در طول موج′  ,C  غلظت وb   طول

 گذر فلوسل می باشد.

 (off-ratioعملکرد خارج از نسبت ) 

انحراف  2:1ممکن است از نقطه بهینه  SO2به  H2Sدر شرایط بحرانی، نسبت 

کار  2:1های باالتر از با نسبت Clausیابد. همچنین برخی از فرایندهای 

کنند. بنابراین هنگامیکه نسبت خارج از محدوده مورد انتظار است، می

گیری آناالیزر با دقت باال آناالیزری است که قادر به حفظ دقت اندازه

(، پاسخ متناسب با تغییر multiwaveفوتومتر چند طول موج )باشد. در یک 

گیری نوسانات جذب غلظت محدود به توانایی یک فوتودیود ساده در اندازه

باشد. این فوتودیود نسبت به نویز و قطع سیگنال در خارج از محدوده می

 1024گیری از یک مجموعه با بهره TLG-837جذب حساس است. اسپکتروفوتومتر 

. طیف کامل متشکل از مناطقی با آیدتودیودی بر این محدودیت فائق میفو

-گیری مناسب جهت شرایط مختلف است درحالیکه متوسطهای اندازهموجطول

گیری آماری از هر عدد خوانده شده توسط دیودها جهت حذف نویز به کار 

  H2S/SO2رود. با استناد به دستیابی به طیف کامل، در مواقعی که نسبت می



دقت نتایج را به بهترین  TLG-837برسد،  1:20یا کوچکی  100:1به بزرگی 

-کند. این محدوده دینامیکی در موارد آنالیز گاز بیشکل ممکن حفظ می

 نظیر است.

 

 

 DEMISTERپراب 

گیری فیزیکی این پراب مستقیما در لوله فرایند نصب شده است. اندازه

ه باعث به حداقل رسیدن زمان حمل نمونه گیرد کتوسط نوک پراب انجام می

شود. به عنوان یک عملکرد نهادینه شده، بخار سولفور از نمونه حذف می

حجم طراحی شده است و نصب و سرویس  گردد. این پراب بسیار سبک و کممی

 گیرد.آن توسط تکنسین مربوطه به آسانی انجام می



 

 حذف اتوماتیک بخار سولفور

( شامل گوگرد است که به راحتی متراکم شده و وارد Tail Gasگاز خروجی )

های نوری گردد. های موجود در دستگاه گردد و مانع خروج سیگنالحفره

کند. با بازیافت بخار سولفور موجود در نمونه را حذف می DEMISTERپراب 

کند که پراب دمای خود را به طریقی حفظ می  Clausتولید شده در فرایند 

می بخار سولفور موجود در نمونه متراکم شده و به انتهای لوله تما

 گردد.فرایند منتقل می



 

مرکز است( توسط بخار  )که با بدنه پراب هم demisterداخل پراب یک اتاقک 

را مالحظه کنید(. از آنجاییکه این بخار  Fو  Eگردد)فشار تغذیه میکم

باشد، این اتاقک در واقع تاثیر ( میtail gasتر از گاز خروجی )بسیار خنک

باشد، دارد. در بین خنک کنندگی روی نمونه که در حال باال رفتن می

(، گوگرد عنصری کمترین خاصیت tail gasتمامی اجزای موجود در گاز خروجی )

فشار ارد. با توجه به دمای پراب )که توسط بخار کمپذیری را دتراکم

-شد(تمامی سولفور موجود در نمونه بصورت گزینسشی حذف مینگهداری می

سازی هنگامیکه نمونه جهت آنالیز به سمت گردد. این حذف توسط تراکم

 پذیرد.کند، انجام میباال و نوک پراب حرکت می

در یک سل دیسکی واقع در نوک  برخورد متقابل سیگنال نور و گاز نمونه

سل دیسکی دارای یک کانال برای بخار (.Dو  Cپیوندد )پراب به وقوع می

(. این کانال جهت حرارت دادن سل و حصول Bو  Aباشد )فشار میکم

رود. گازی ماندن هرگونه سولفور موجودبه کار میاطمینان از گازی باقی



-وی شیشه اپتیکال را کاهش میماندن سولفورها امکان تراکم آنها رباقی

 دهد.

( باعث ایجاد یک اثر ونتوری شده، نمونه را در پراب به حرکت Gهواکش )

کند. نمونه استفاده شده دراورده و به درون سل جهت آنالیز هدایت می

 (.Hگردد )به لوله فرایند در انتها باز می

 Tail Gas( ultra-safeآناالیزر فوق سالم )

AA های خود را بر مبنای ایمنی ذاتی بنیان گذارده است. تمامی طراحی

جهت دیگر آناالیزرهای گازی سیال سمی نمونه را به داخل محوطه آناالیزر 

این  فرستند که این بزرگترین نقص ایمنی این آناالیزرهاست.آنالیز می

هد دعمل نه تنها ادوات الکترونیکی را در معرض خوردگی بیشتر قرار می

بلکه در صورت وجود هرگونه نشتی در دستگاه، خطر مرگ برای اپراتور 

 دستگاه وجود دارد.

و دیگر آناالیزرها استفاده از کابلهای فیبر  TLG-837تفاوت اصلی بین 

نوری است. با استفاده از این سیستم ما به جای رساندن نمونه به نور، 

می تنها از طریق پراب بنابراین نمونه س رسانیم.نور را به نمونه می

 شود.به گردش درامده و هرگز وارد ادوات الکترونیکی دستگاه نمی

 

 های ایمنی دستگاهبرجستگی



هیچگونه خطری مبنی بر نشتی داخل آناالیزر وجود ندارد چراکه گاز  ✓

 شود.وارد محوطه آناالیزر نمی

هیچگونه از آنجاکه سیستم برای محیط خارجی طراحی شده است،  ✓

 نیازی به سرپناه برای دستگاه نیست.

بینی شده متر فیبر بین آناالیزر و پراب پیش 6استفاده تا طول  ✓

 است.

تواند به گیرد و به راحتی میکاربر در معرض گاز نمونه قرار نمی ✓

 هنگام کار دستگاه به سرویس آن بپردازد.

بحرانی،  ( طی هرگونه شرایطmodbusلینک دیجیتال )به عنوان مثال  ✓

کند. در مواقعی که احتمال خطر های فرایندی اضافی تهیه میداده

 وجود دارد، نیازی به بازدید فیزیکی پرسنل از آناالیزر نیست.

( خطر full port 2” ball valveپورت )استفاده از شیر توپی دواینچی فول ✓

وقوع نشتی از سیستم را حذف کرده و طی انجام فرایند امکان خارج 

 آورد.ودن پراب از دستگاه را فراهم مینم

 (UCPکنترل پنل سودمند اختیاری )

، کاربران قادر به DEMISTERبه منظور تنظیم فشار بخار گذرنده از پراب 

باشند. رمیTLG-837ساخت پنل شخصی خود و یا خرید کنترل پنل اختیاری 

 شامل موارد زیر است: UCPعملکرد استاندارد 

 در بدنه پراب demister( برای اتاقک LPفشار )تنظیم فشار بخار کم ✓

 ( برای بخار داخل فلوسلHPفشار )تنظیم فشار بخار پر ✓

 تهیه گاز صفرسازی جهت صفرکردن خودکار ✓

( در صورتیکه اسپن خودگار مورد نیاز span gasتهیه اسپن گاز ) ✓

 باشد.

 کنترل سرعت هواکش ✓

: در صورت وجود تاسیسا معیوب steam failure blowbackفراهم آوردن خاصیت  ✓

-بخار، دیسک فلوسل آب بندی شده و سل توسط نیتروژن پاکسازی می

 شود.

یک پنل استاندارد  UCPتوان گفت با در نظر گرفتن خصوصیات باال می

 باشد.سازی میشده جهت یکپارچهطراحی

 شود.مونه مرطوب نمیبا ن UCPتوجه: هیچ قسمتی از 

 (unattached operationفرایند آزاد )

تنها یک بار به هنگام نصب نیاز به کالیبراسیون   TLG-837آناالیزر های

کالیبراسیون اتوماتیک آزاد سیستم واسطه وجود سیستم  کارکرد .دارند

طوری برنامه ریزی تضمین شده است. این آناالیزر  (Auto Zero)نقطه صفر 

گشته است بتواند بصورت خودکار در مقاطع زمانی مشخص و قابل تنظیم, 

نقطه صفر اسپکتروفتومتر خود را با استفاده گازهای بی اثری چون 



نرم  کالیبراسیون نقطه صفر،به هنگام شروع  نیتروژن تنظیم نماید.

تعبیه شده روی  له هایررت خودکار از طریق قادر است بصو ECLIPSEافزار 

را کنترل نموده به گونه ای که بصورت اتوماتیک  مربوطهشیرهای  سیستم

یک طیف صفر جدید را در سیستم ذخیره گاز بی اثر وارد فلوسل گردد و 

 کند.

 

ساعت یک بار انجام می  8بصورت معمول کالیبراسیون نقطه صفر در هر 

گیرد. این عمل تقریبا در طی دو دقیقه انجام می گردد که در طی این  

دو دقیقه عملیات معمول اندازه گیری متوقف می شود بدین ترتیب 

ازمان کل روشن بودن خود را به عملیات اندازه  %99.5آناالیزر قادر است 

 ی وقفه اختصاص دهد.گیری ب

 خصوصیات فنی

 نقشه فنی آناالیزر

 

 UCPنقشه فنی 



 

  TLG-837مشخصات دستگاه 

 UV-Visاسپکتروسکوپی جذبی تفرقی  گیریروش اندازه

 TMnova IIاسپکتروفتومتر آرایه دیودی  دتکتور

  nm 800-200 محدوده طیفی

 سال طول عمر متوسط 5استاندارد: المپ زنون پالسی با  منبع نور

  600متری با قطر هسته   1.8استاندارد: کابلهای فیبر نوری  کابل فیبر نوری

 میکرومتری

Sample Introduction سنسور جداکننده بخار گوگرد غرقابی 

کالیبراسیون 

 آناالیزر 

شود، و تنها یکبارکالیبراسیون در کارخانه سازنده انجام می

 باشد. دیگر نیازی به کالیبراسیون مجدد نمی

 های خنثیها یا فیلترتایید ساده با نمونه قرائت صحیح

جهت اپراتوری آسانتر و کنترل  HMIگیری از سیستم بهره HMIسیستم 

 عملکرد سیستم با صفحه نمایش حساس به لمس

جهت محاسبه و پردازش و تحلیل  ECLIPSEنرم افزار تخصصی  ط کاربرراب

 نتایج

 Solid State Drive ذخیره اطالعات

 Standard: Class I, Division 2 هامهگواهینا
Optional: Class I, Division 1; ATEX Exp II 2(2) GD,… 

 گیریهای اندازهپارامتر

 

 

 

 

تکرار پذیری/ 

 فتومتریصحت 

 

تکرار 

 پذیری

 نمونه رنج صحت

0. 4% 1%   از

 گیریاندازه

0-2% H2S 

0. 4% 1%   از

 گیریاندازه

0-2% SO2 

0. 4% 1%   از

 گیریاندازه

User-defined   َAir Demand 

0. 4% 1%   از

  1%گیری)اندازه

 ( 500ppmزیر 

0-2,000 ppm COS 

0. 4% 1%   از

  1%گیری)اندازه

 ( 500ppmزیر 

0-2,000 ppm CS2 

 Off-Ratio 100:1 > H2S/SO2  ratio > 1:20محدوده 



زمان پاسخ 

 ( (T10 – T90دهی

 ثانیه  10

ساعت   24گیری در طول بعد از یک ساعت گرم شدن، اندازه 0.1% خطای صفر

 در دمای ثابت

 220nmدر   0.00 4% AU نویز

 شرایط محیطی

 های داخلی یا خارجیبدون نیاز به شلتر در محیط  محیط آناالیزر 

 0 –40C  (104F – 32) استاندارد:  دمای محیط

  20 – 55C- (131F – 4-)کنترل دمایی : 

برای جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید، استفاده از یک 

های نصب شده در معرض مستقیم نور توصیه سایبان، برای سیستم

 گردد. می

 خصوصیات فیزیکی

ابعاد بدنه 

 آناالیزر:

ابعاد متوسط 

 سنسور:

کنترل پنل 

 :انتخابی مفید

 24 H * 20 W * 8 D (610mm H * 508mm W * 203mm D)            

36 length * 12 Widest diameter (914mm * 305mm) 

24 H * 24 W * 8 D (610mm H * 610mm W * 203mm D) 

 وزن آناالیزر:

وزن متوسط 

 سنسور:

کنترل پنل 

 :انتخابی مفید

32Ibs. (15 kg)   

29Ibs. (13 kg) 

25Ibs. (11 kg) 

 ضد زنگ 316/316L استاندارد:  متریال مرطوب

   304ضد زنگ مدل   Wall-mountedمحفظه  محفظه آناالیزر

 ضد زنگ 316/316L استاندارد:   جنس سنسور

 های مفیدنیاز

 VAC 47-63 Hz 264-85 نیاز الکتریکی

 وات  45 مصرف برق

هوای مورد نیاز 

 دستگاه

70 psig (-40 C dew point) 

جریان فشار مورد 

 نیاز

70 psig  برای مخزن جداکننده بخار گوگرد 

30-50 psig   برای سنسورblowback  

75-100 psig  برای جریانball valve  انتخابی 

 های ارتباطیشبکه

های خروجی

 استاندارد
 برای هر پارامتر  mA 20-4مجهز به سیگنال آنالوگ ایزوله

 SCSو  های خطا و هشداردو سیگنال خروجی دیجیتال برای پیام

control 

های خروجی

 اختیاری

، فیلدباس، پروفیباس، هارت و TCP/IP ،RS-232 ،RS-485مدباس 

... 
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   شرکت خردکیادانا             

مجری پروژه های زیست محیطی، ابزار دقیق و اتوماسیون، تله متری، پیمانکاری و خدمات فنی و مهندسی، 

 آزمایشگاهی و تحقیقاتیتجهیزات 

 (آمریکا Applied Analytics Incارائه دهنده محصوالت کمپانی ) 

  44748409: فاکس 15-44748401: تلفن، 9بلوار المپیک، باالتر از میدان المپیک، پالک تهران، : آدرس

Web: www.kheradkia.com Email: info@kheradkia.co 

 



 آناالیزر های فرایندی 

 

 تکنولوژی

امروزه جهت افزایش طول عمر تجهیزات و کاهش هزینه های طراحی و ساخت آناالیزرها، کاهش هزینه های بهره برداری و 

مصرفی و همچنین کاهش صدمات و تخریب محیط زیست، سعی می شود که به هنگام طراحی آناالیزرها، تا حد ممکن از 

تمامی تجهیزات . ستفاده از معرف های شیمیایی استفاده نگرددقطعات متحرک مکانیکی و روش های اندازه گیری متکی بر ا

عمل کرده و استفاده از قطعات متحرک مکانیکی  UV-Visible-NIRسنجی  گیری از تکنولوژی طیف با بهره AAIکمپانی 

 .در ساختار  آناالیزرهای این کمپانی به حداقل رسیده است

های فرآیندی گوناگون  گیری غلظت مواد شیمیایی موجود در جریان اندازهقادر به  Applied Analyticsآنالیزرهای کمپانی 

 .گازی و مایع، همچنین پارامترهای فیزیکی از قبیل رنگ، ارزش حرارتی و درجه خلوص می باشند

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ای غلظت انواع پارامترها  گیری پیوسته و لحظه اندازه

 های گاز و مایع درجریان

 گیری به روش  اندازهUV-Vis  با قدرت تفکیک تک تک

 پارامترها

  عدم استفاده از قطعات متحرک مکانیکی جهت کاهش هزینه

 نگهداری و تعمیرات

  تفکیک کامل بخش های الکترونیکی و اپتیکی آناالیزر از بخش

 های در تماس با نمونه جهت افزایش دقت و طول عمر سیستم 
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NCl3 

TiCl4 

VoCl3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chromium ion 0-100 ppm 

Copor ion: 0-100 ppm 

Nickel ion 0-100 ppm 

Iron ion 0-100 ppm 

Cobalt 0-100 ppm 

NO SOX 

NO2 H2S 

N2O CO 

NOX CO2 

SO2 O2 

SO3 Cl2 

OMA-300.SE 

 های فلزی آناالیزر یون
 

Cl2    

ClO2 

FeCl3 

more 

OMA-300.Cl2 

 های مایع و گاز آناالیزر کلرین در جریان

 :گیری پارامترهای قابل اندازه
  

OMA-300.CEM 

 آناالیزر گازهای خروجی دودکش

 گیری پارامترهای قابل اندازه

OMA-300.H2S 

 در جریان های مایع و گاز H2Sآناالیزر 

*H2S (liquid phase) 

0-10 mg/L: ±0.1 mg/L 

0-100 mg/L: ±1% full scale or 0.1 mg/L 

 

*H2S (gas phase) 

0-1 ppm (@10 bar): ±0.1 ppm 

0-10 ppm (@1 bar): ±1 ppm 

000-0 ppm: ±1% full scale or 1 ppm* 

0-000000 ppm: ±1% full scale 

0-000 :%±0 % full scale 
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 :سایر آناالیزرها و ابزارها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

CVA-100 های حرارتی سوخت ارزش

گیری  با اندازه. کندگیری میگازی را اندازه

نمونه قبل و بعد از یک  O2میزان 

Conditioning furnace میزان ،O2 

 Wobbe Indexقیمانده را مستقیماً به با

کاربردهای آن . مربوط می سازد  CAIRو

عبارتند از تضمین کیفیت گاز طبیعی و 

 بهینه سازی فلر

مطابق با طراحی  OIW-100آناالیزر 

، به صورت مشابه غلظت کل OMAسری 

Oil Petroleum) ) را در پساب

این سیستم با دقت . گیری می کند اندازه

جذب هیدروکربن های آروماتیک را در 

نانومتر، به غلظت  250-020طول موج 

Oil کل در زمان واقعی مرتبط می سازد. 

برای  ASTM مطابق با استاندارد

 TSA-100گیری سولفور کل، اندازه

مایع را برای / پیرولیز نمونه گاز

اکسیداسیون تمام ترکیبات سولفوری به 

SO2  نمونه . جهت آنالیز، کنترل می کند

های اکسید شده وارد فلوسل و در آن به 

طور پیوسته توسط اسپکتروفتومتر 

NOVAII UV-Vis  دنآنالیز می شو. 

 OIW-100مدل   Oil in Waterآناالیزر    TSA-100آناالیزر سولفور کل مدل  CVA-100مدل  Wobbe Indexآناالیزر 

از کنترل   MIX-200مخلوط کننده دیجیتال گاز

های شدت جریان حرارتی برای دقت و  کننده

های پیچیده گازی  تکرارپذیری محصوالت مخلوط

این دستگاه امکان اختالط بیش از . استفاده می کند

جریان مختلف گازی را به طور همزمان و بدون  5

 .دستی فراهم می کند محاسبات

MIX-2000  کابل های فیبر نوری دیجیتال گازمخلوط کننده 

جهت اطمینان از کیفیت درجه 

های فیبر نوری در  اسپکتروسکوپی، کابل

تولید  Applied Analytic Incکمپانی 

 UVها مخصوص انتقال  این کابل. شوند می

طراحی شده و از روکش فلزی فوالدی برای 

 .دوام بیشتر آن استفاده شده است



 آناالیزر های فرایندی 

 

   TLG-837 Tail Gas / Air Demandآناالیزر

 

 
قابلیت اندازه گیری  با SRUجهان برای واحدهای بازیافت گوگرد  Tail Gasترین آناالیزر  ایمن ترین و سریع

  Air demandو  H2S ،SO2 ،COS ،CS2پارامترهای 

 

با وضوح باال در محدوده  UV-Visبرای دستیابی به طیف جذب نمونه گاز، از یک اسپکتروفتومتر  TLG-837آناالیزر 

در این طیف، آناالیزر می تواند منحنی جذب مجزای هر آنالیت را شناسایی، . نانومتر استفاده می کند 200 -000طول موج 

  .گیری کند و این مقادیر را با غلظت گونه ها مرتبط سازد ارتفاع منحنی ها را اندازه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

human machine 

interface 

nova II™ Spectrophotometer 

probe retractor 

probe head 

cooling extension 

thermocouple lead 

safety cable 

fiber optic cables 

ball valve 

vortex cooler 

purge device 

angled inlet tip 
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عدم توجه به این موضوع . وجود بخارات گوگرد در نمونه میباشد Tail Gasدغدغه اصلی به هنگام طراحی آناالیزرهای 

سبب ایجاد خطای چشم گیر در اندازه گیری و معضالت متعدد عملیاتی به هنگام بهره برداری از این آناالیزرها می گردد زیرا 

ترتیب  این به. داشته و ممکن است به سرعت کندانس شود Tail Gasبات گوگرد نقطه شبنم کمتری نسبت به سایر ترکی

پراب نمونه  Applied Analyticsبه همین دلیل کمپانی . گیری خواهد شد موجب اختالل در سیستم اوپتیکی و اندازه

 .را طراحی نموده است Demisterبرداری خاصی به نام 

  
را  Tail Gas  ،TLG-837 Demister Probeلکرد آناالیزرهای به منظور بهبود عم Applied Analyticکمپانی 

  .اختراع و به ثبت رسانده است

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستقیماً در خطوط لوله جریان نصب می شود. 

 های فیزیکی در قسمت هد  گیری اندازهProbe انجام می شود. 

 . به این ترتیب زمان انتقال نمونه به حداقل می رسد

  با عبور بخار تحت فشار و درجه حرارت باال در بخشی از بدنه ی

پراب و عبور بخار با درجه حرارت و فشار پایین در بخش دیگری 

از بدنه پراب، گوگرد را کندانس و به صورت قطرات یا لخته های 

 .دهدگوگرد جامد به فرآیند برگشت می 

(A) باال-ورودی بخار فشار 

(B) خروجی بخار 

(C) ورودی نور 

(D) خروجی نور 

(E) خروجی بخار 

(F) فشار-ورودی بخار کم 

 : Demisterویژگی های پراب 

(G) ورودی هوای اسپیراتور 

(H) محل خروج نمونه 

(J) محل ورود نمونه 

 قطرات مایع سلفور      

 مسیر نمونه)    ( 
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 گیری تخصصی نمونهشرایط 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رو ما همیشه طراحی  از این. توانند مشابه باشند اما به ندرت یکسان هستند تجربه ثابت کرده است که اصول عملکرد و کاربردها می

 .بریم برد و ساختمان نمونه برداری را با توجه به شرایط فرآیند، به صورت سفارشی برای هر پروژه به کار می

  
  

 :از تخصص اصلی ما عبارت است

« Headspace :گیری برای آنالیز مایعات کدر مانند نفت  نمونه

 خام یا فاضالب تیره

 

« Multiplexed: های متعدد با یک دستگاه  جهت آنالیز جریان

 آناالیزر

 

« Closed-coupled :هایی که روی یک دودکش در  سیستم

 .شوند های دودکش متقاطع و استخراجی نصب می طراحی

 

« In Situ :های غرقابی جهت پاسخ سریع سیستم پراب 

Headspace SCS 

0-000 ppm H2S in crude oil 

Multiplexed SCS 

0-20 ppm H2S in 7 streams 

Ultra-Corrosive Sample SCS 

0-50% Cl2 and 0-30% NCl3 



 APPLIED اربرد آناالیزرهایک
 

 مختلف در صنایع  APPLIED ANALYTICSکاربرد آناالیزرهای فرآیندی کمپانی 

  

 

 گیری پارامترهای قابل اندازه کاربرد/صنعت

 استونیتریل

خلوص استونیتریل در . شود سازی بوتادین، از حالل استونیتریل استفاده می در واحدهای تولید و خالص

با  OMA-300رو آناالیزر  جذب دارد، از این UVاین ماده در طیف . گیری شود صنعت باید اندازه

 .گیری میزان طیف عبوری از استونیتریل قادر به تعیین دقیق درجه خلوص این ماده خواهد بود اندازه

Acid Gas 

 

جهت کنترل میزان اکسیژن الزم برای احتراق  H2S/SO2 Ratioو   H2S  ،SO2گیری غلظت  اندازه

 پاالیشگاه های نفت و گاز SRUدر کوره های واحدهای 

MEHQ 

 (نساجیصنایع )

به عنوان یک  Hydroquionone Monomethyl Ether(MEHQ)در صنایع نساجی، معموالً از 

در این   MEHQغلظت بهینه برای . گردد کننده واکنش پلیمریزاسیون اکریلونیتریل استفاده می کنترل

،  UVدر باند طول موج  MEHQبا عنایت به جذب طیفی بسیار واضح . باشد می 100ppmها  واکنش

گیری و فرآیند  را اندازه MEHQتواند بصورت پیوسته و بسیار دقیق غلظت  می OMAآناالیزر 

 .پلیمریزاسیون را کنترل نماید

 NOX  NH3گیری  اندازه

 SCR, SNCRدر 

تحت عنوان کلی  NO2و  NOهای خطرناک نیتروژنی مانند  ، گونه DeNOXدر واحدهای صنعتی 

NOX  بوسیله عامل کاهندهNH3 محیطی  های زیست شوند، تا از آلودگی  به نیتروژن و آب تبدیل می

گیری و کنترل غلظت  بازدهی عملکرد این واحدهای صنعتی شدیداً به اندازه. کم شود NOXتوسط 

NOX آناالیزر . وابسته استOMA گیری و کنترل دقیق  ای مناسب جهت اندازه وسیلهNOX  در

 .جریان گاز است

 بیوگاز

در صنایع تولید انرژی معموالً حاوی مقادیر قابل توجهی از  Biogasهای گازی مرسوم به  جریان

به منظور کنترل فرآیند تولید انرژی در صنعت . هستند H2S ،CO2 ،NH3های شیمیایی نظیر  گونه

و کنترل گیری  بیوگاز و حصول بهترین راندمان گاز، الزم است که این پارامترها بصورت پیوسته اندازه

 .قادر است بطور دقیقی این وظیفه را انجام دهد OMAآناالیزر . گردند

بوتادین در 

 سازی الستیک

 

 

 

و  (Butadiene)سازی جهت کنترل واکنش پلیمریزاسیون بوتادین صنایع الستیکدر 

برای حصول . شود استفاده می tert-Butylcatechol(TBC)-4ای به نام  از ماده (Styrene)استایرن

با عنایت به جذب طیفی . کنترل گردد 100ppmدر مقادیر  TBCبهترین بازدهی، نیاز است که غلظت 

سازی راندمان و کنترل  تواند نقش مؤثری در بهینه می OMA، آناالیزر UVدر ناحیه  TBCمناسب 

 .فرآیند تولیدی مذکور داشته باشد
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 گیری پارامترهای قابل اندازه کاربرد/صنعت

 Monoethylene 

Glycol(MEG) 

  

 

 MEGکیفیت الیاف وابسته به درجه خلوص  . باشد استر می یکی از مواد اولیه مهم در تولید الیاف پلی

جهت حصول بهترین . شود ها پاک می های تعویض یونی از ناخالصی با عبور از ستون MEG. است

جذب  UVدر باند  MEGاز آنجا که . گیری شود اندازه MEGبازدهی  نیاز است که درجه خلوص 

را  MEGندارد، با در نظر گرفتن اصل ساده انتقال بیشتر برابر است با خلوص باالتر، میزان خلوص 

انتقال نور را در طول موج % 79باید حداقل  MEGاستر،  در صنایع تولید الیاف پلی. دکنن تعیین می

nm220 سیستم . داشته باشدOMA با داشتن مزایای بسیار زیاد بر همین اصل استوار است. 

گازهای خروجی 

 (CEMS)دودکش

 Continuous Emission Monitoringهای مطرح در  گیری بسیاری از ترکیبات و گونه اندازه

Systems (CEMS)  از قبیلNOX ،H2S ،CO2 ،SO2  براحتی و با دقت باال میسر است... و. 

H2S  
های  در برج

 کننده خنک

کننده، همواره از  های خنک های حرارتی صنایع پاالیشگاهی و نفتی و آلودگی آب برج نشتی مبدل

در آب  H2Sوجود مقادیر بسیار جزئی از . سازد معضالتی است که صنعتگران را با چالشی جدی روبرو می

در است با قا OMAآناالیزر . های حرارتی است دهنده وجود نشتی در مبدل کننده، نشان های خنک برج

های بسیار کم  ، در تشخیص زودهنگام نشتیH2Sگیری مقادیر بسیار جزئی از  تشخیص و اندازه

 .نماید ای می های حرارتی کمک ویژه مبدل

 یون های فلزی

کاربرد . های فلزی دارند از معادن تا آبکاری، طیف وسیعی از فرآیندها نیاز به مانیتورینگ آنالین یون

های فرآیندهای  محیطی و دستورالعمل های فلزی در فاضالب به دالیل زیست اصلی آن، آنالیز غلظت یون

سپکتروسکوپی جذب اتمی های فلزی از ا گیری غلظت یون در آزمایشگاه برای اندازه. باشد تصفیه آب می

تواند بصورت آنالین غلظت  می OMAسیستم . آیند شود که نتایج به کندی بدست می استفاده می

 .گیری کند ای اندازه های فلزی را در محدوده گسترده یون

 نفتا
 (Naphtha) 

های  جذب قوی داشته و براحتی از طریق روش UVدر محدوده (BTX)های آروماتیک  هیدروکربن

 UV-Visبا استفاده از اسپکتروفتومتر OMA-BTXآناالیزر . گیری هستند سنجی قابل اندازه طیف

 .باشد های آروماتیک می گیری غلظت هیدروکربن تفرقی، بصورت پیوسته و لحظه ای قادر به اندازه

 دی اکسید کلر

(ClO2) 

ق این ماده از طری. و خمیر کاغذ استدی اکسید کلر یک سفیدکننده قوی متداول در صنایع کاغذ 

شود و گاز حاصل جهت تولید مایع سفیدکننده به برج جذب آب  الکترولیز از سدیم کلرید تولید می

قاط مختلف در ن ClO2گیری آنالین و پیوسته میزان  تواند با اندازه می OMAآناالیزر . شود فرستاده می

 . سازی فرآیند و کاهش آلودگی اتمسفر داشته باشد این فرآیند، نقش مؤثری در بهینه
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 گیری پارامترهای قابل اندازه کاربرد/صنعت

 آبکاری

تواند  می OMAآناالیزر . باشد های فلزی در صنایع آبکاری بسیار مهم می گیری غلظت یون اندازه

Coهای فلزی شامل  بصورت پیوسته و آنالین غلظت یون
2+ ،Fe

2+ ،Cr
6+ ،Ni

Cuو  +2
را در  +2

 .گیری نماید های مایع اندازه نمونه

Feed Forward 

در کنترل خوراک گازی وروردی به فرآیندها در صنایع گاز و  NH3و  H2S ،CO2آنالیز ترکیبات 

توانند به طور پیوسته و  می  MicroSepو  OMAآناالیزرهای . پتروشیمی همواره اهمیت دارد

 .آنالین خوراک ورودی را کنترل نمایند

 گاز فلر
(flare) 

ای را وارد  شود، در نتیجه مقدار قابل توجهی گازهای گلخانه سوزاندن گاز فلر در محیطی باز انجام می

آزاد  SO2در این گاز، این ترکیب بعد از سوختن به صورت  H2Sدر صورت وجود . محیط خواهد کرد

را  H2Sتوان  می OMAگیری از آناالیزر  با بهره. های اسیدی خواهد شد شده و منجر به باران

 .ها به هوا جلوگیری به عمل آید گیری نمود تا از ورود بیش از حد آالینده شناسایی و اندازه

 گاز طبیعی
(Natural Gas) 

. کنند همواره ترکیبات مزاحمی همراه گاز طبیعی هستند که در فرآیند پاالیش آن اختالل ایجاد می

باشند که غلظت آنها همواره باید مورد کنترل  ها می و مرکاپتان H2S ،CO ،CO2این ترکیبات شامل 

نظارت پیوسته این  اندازه گیری و امکان MicroSep MCP-200و  OMAآناالیزر . قرار گیرد

 .نمایند پارامترها را در هر بخش از فرآیند تولید تا عرضه گاز طبیعی فراهم می

 بنزین، گازوئیل

مختلف سوختی مانند بنزین و گازوئیل، مشخصات فیزیکی آنها باید های  جهت بررسی کیفیت جریان

مشکالت و هزینه زیادی دارند، اما روش نوری با  ،گیری های مرسوم اندازه روش. مورد بررسی قرار گیرد

آناالیزر . سازی فرآیند تأثیر بسزایی خواهند داشت کمترین هزینه و بدون قطعات متحرک در بهینه

OMA گیری پارامترهای مختلف شامل رنگ،  دازهاز قابلیت انBTX ،RON ،MON ،TVP ،

RVP باشد های سوختی برخوردار می را در این جریان... ، اولفین کل، دانسیته و. 

 نفت خام

زیرا هزینه های تولید بنزین مرغوب آن . نفت خام با محتوای گوگرد کم در صنعت پرطرفدارتر است

از این رو . است، بسیار پایین تر است H2Sنسبت به نفت خام ترش که حاوی مقادیر قابل توجه از 

گیری  رهدر نفت خام، با به OMA-H2Sآناالیزر . در نفت خام باید مورد بررسی قرار گیرد H2Sمیزان 

در نفت خام را  H2Sگیری، قادر است با سرعت و دقت باال میزان  از نوع خاصی از فضای نمونه

 .گیری نماید اندازه

 گالیکول

(Glycol) 

هنگامی که این . مایعات ضد یخ هواپیما معموال حاوی یک ماده اصلی به نام پروپیلن گلیکول هستند

از این رو . خواهد شد BODالیکول موجب افزایش مایعات وارد فاضالب و محیط زیست شوند، گ

گیری پیوسته و  با اندازه OMAآناالیزر . باشد ای برخوردار می آب ضدیخ از اهمیت ویژه آنالیز سریع 

سازی این ماده تأثیر شایانی داشته  تواند در بازیافت و ذخیره ای غلظت گلیکول در پساب، می لحظه

 .باشد
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 گیری پارامترهای قابل اندازه کاربرد/صنعت

 هیدروژن بازیافتی

طی . شود تحت واکنشی تبدیل به نفتا با اکتان باال می ،در بخشی از فرآیند پاالیش نفت، نفتای کم اکتان

. گردد های مختلف، مقدار زیادی گاز هیدروژن تولید می فرآیند تبدیل نفتا با اکتان باال به هیدروکربن

به جریان هیدروژن  H2Sدرصورت ورود . گیرد ها مورد استفاده قرار می برگشتی در سایر بخش هیدروژن

یک آناالیزر مناسب برای کنترل جریان  OMAآناالیزر . ها اختالل ایجاد خواهد شد برگشتی، در سیستم

عملکرد هیچ جذبی ندارد و این امر سبب بهبود  UVهیدروژن بازیافتی است، زیرا هیدروژن در ناحیه 

 .خواهد شد
  

 محلول آمین

 CO2و  H2Sهای جذب از محلول آمین جهت حذف  سازی گاز ترش، در برج در واحدهای شیرین

محلول آمین به تدریح به حالت اشباع رسیده و به منظور استفاده مجدد و افزایش . شود استفاده می

 MicroSep MCP-200و  OMAبا استفاده از آناالیزر . شود وری به واحد تصفیه فرستاده می بهره

وری  بهره گیری نمود و را در آمین اشباع و غیر اشباع اندازه /CO2 H2Sتوان بصورت پیوسته غلظت می

 .سیستم را افزایش داد

Liquefied Natural 

Gas 

(LNG) 

سازی گاز طبیعی  درجه سانتیگراد به راحتی در دمای سرد مورد نیاز مایع 5.5بنزن با دمای انجماد 

از گاز  LNGرو بنزن باید قبل از  از این. ای ایجاد خواهد کرد شود و اثرات مخرب گسترده منجمد می

، باعث کاهش LNGگیری بنزن در خوراک ورودی واحد  با اندازه OMAآناالیزر . طبیعی حذف گردد

 .خواهد شد LNGهای نگهداری و افزایش کیفیت محصول  هزینه

LPG 
Propane 

Propylene 

Butane 

H2S  اثرات مخربی در مخازن نگهداریLPG کیفیت پلیمر تولیدشده از ،LPGها و  ، کاتالیست

آناالیزر . ضروری است LPGها در  و مرکاپتان H2Sگیری  بنابراین کنترل و  اندازه. زیست دارد محیط

OMA  با استفاده از اسپکتروفتومتر تفرقیUV-Vis تواند با دقت و سرعت پاسخ باال، غلظت این  می

 . گیری نماید ترکیبات را اندازه

 آب دریا
آناالیزر . باشد محیطی بسیار مهم می گیری غلظت هیدروژن سولفید در آب دریا از لحاظ زیست اندازه

OMA-H2S   غلظتH2S ،S2- ،HS- نماید گیری و کنترل می در آب را بصورت پیوسته اندازه. 

 محلول آمین

استفاده  CO2و  H2Sهای جذب از محلول آمین جهت حذف  سازی گاز ترش، در برج در واحدهای شیرین

وری به  محلول آمین به تدریح به حالت اشباع رسیده و به منظور استفاده مجدد و افزایش بهره. شود می

توان بصورت  می MicroSep MCP-200و  OMAبا استفاده از آناالیزر . شود واحد تصفیه فرستاده می

وری سیستم را افزایش  د و بهرهگیری نمو را در آمین اشباع و غیر اشباع اندازه /CO2 H2Sپیوسته غلظت

 .داد
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 گیری پارامترهای قابل اندازه کاربرد/صنعت

 هیدروژن بازیافتی

طی . شود در بخشی از فرآیند پاالیش نفت، نفتای کم اکتان تحت واکنشی تبدیل به نفتا با اکتان باال می

. گردد های مختلف، مقدار زیادی گاز هیدروژن تولید می فرآیند تبدیل نفتا با اکتان باال به هیدروکربن

به جریان هیدروژن  H2Sود درصورت ور. گیرد ها مورد استفاده قرار می هیدروژن برگشتی در سایر بخش

یک آناالیزر مناسب برای کنترل جریان  OMAآناالیزر . ها اختالل ایجاد خواهد شد برگشتی، در سیستم

هیچ جذبی ندارد و این امر سبب بهبود عملکرد  UVهیدروژن بازیافتی است، زیرا هیدروژن در ناحیه 

 .خواهد شد
  

Syngas 

، H2 ،CO ،CO2اما معموالً شامل . بسته به نوع ماده اولیه آن، متنوع و گسترده است Syngasترکیب 

N2 ،CH4 خوراک اولیه در تولید . باشد میSyngas  اغلب شامل سولفید هیدروژن بوده که این امر باعث

آل برای  یک ابزار ایده OMA، آناالیزر Syngasبا توجه به شفافیت . گردد می Syngasتنزل کیفیت 

و سایر  COSگیری پارامترهای اضافی مانند  همچنین امکان اندازه. باشد می H2Sگیری آنالین  اندازه

 .نماید ترکیبات گوگردی را فراهم می

Liquefied Natural 

Gas 

(LNG) 

سازی گاز طبیعی  درجه سانتیگراد به راحتی در دمای سرد مورد نیاز مایع 5.5بنزن با دمای انجماد 

از گاز  LNGرو بنزن باید قبل از  از این. ای ایجاد خواهد کرد شود و اثرات مخرب گسترده منجمد می

، باعث کاهش LNGگیری بنزن در خوراک ورودی واحد  با اندازه OMAآناالیزر . طبیعی حذف گردد

 .خواهد شد LNGاری و افزایش کیفیت محصول های نگهد هزینه

LPG 
Propane 

Propylene 

Butane 

H2S  اثرات مخربی در مخازن نگهداریLPG کیفیت پلیمر تولیدشده از ،LPGها و  ، کاتالیست

آناالیزر . ضروری است LPGها در  و مرکاپتان H2Sگیری  بنابراین کنترل و  اندازه. زیست دارد محیط

OMA  با استفاده از اسپکتروفتومتر تفرقیUV-Vis تواند با دقت و سرعت پاسخ باال، غلظت این  می

 . گیری نماید ترکیبات را اندازه

 آب ترش

وجود سولفید در آب . شود ، آب ترش گفته میH2Sدر صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به فاضالب حاوی  

زیست یا برگشت به  از این رو این آب قبل از ورود به محیط. گردد باعث بوی ناخوشایند و خوردگی می

گیری از  با بهره OMAآناالیزر . از آب حذف شوند NH3و  H2Sفرآیند،  باید در پاالیشگاه تصفیه شده و 

های آب خیلی کدر  گیری این پارامترها در جریان آن است، در اندازهنوع خاصی از فضای نمونه که مختص 

 .کند و کثیف نیز بسیار توانمند عمل می
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ای و پیوسته، پارامترهای  آمریکا، بطور لحظهApplied Analytics Incorporated کمپانی  OMAآناالیزرهای سری 

 .نمایند گیری می واحدهای متفاوت صنعتی را اندازههای گازی و یا مایعات  شیمیائی جریان

 

OMA چیست؟ 

های گاز و مایع را  ای و دائم، طیف جذبی نمونه تجهیزاتی هستند که با دقت بسیار باال و بطور لحظه OMAآناالیزرهای سری 

منحصر به فرد جهت  آناالیزرها را به ابزاریتوانائی تشکیل پایگاهی قوی از داده های اندازه گیری، این . نمایند  گیری می اندازه

 .ای و پیوسته پارامترهای مختلف نظیر غلظت، خلوص و رنگ جریانات مایعات و گازها تبدیل نموده است تست لحظه

 

 اسپکتروسکوپی جذب چیست؟

موج مشخص و گاه هر مولکولی، در طول . کنشی میان نور و مواد مختلف، جذب نور توسط مواد است یکی از رفتارهای برهم

میزان . منحصر به فردی نور را جذب می نماید که این جذب بیانگر معیارها و خواص ساختمانی آن مولکول می تواند باشد

سطوح انرژی متفاوت الزم، . های کوانتائی تعریف می شوند بصورت بسته ،انرژی الزم که متناسب با طول موج نور تابشی است

به همین دلیل است که . لکول از یک سطح کوانتوم به سطح دیگر می باشندوجهت برانگیختگی یک مبیانگر میزان انرژی الزم 

میزان جذب . هر مولکول قادر به جذب مقدار یا سطح منحصر به فردی از انرژی است که این سطح قابل اندازه گیری می باشد

نور ساطعه به مولکول با شدت نور خروجی از مولکول یا شدت ( مولد)نور بعنوان اختالف شدت نور ساطع شده از منبع گسیل 

تعیین و رسم مقادیر متفاوت شدت . توسط مولکول مورد بحث جذب گشته است در واقع، این اختالف شدت نور که است

هر . طیف اسپکتروم خاص آن مولکول را نشان خواهد داد( سطوح انرژی متفاوت)های متفاوت  جذب برحسب طول موج

مطابق قانون . اسپکترومتری منحصر به فرد خویش را داراست که به منزله اثر انگشت آن مولکول می باشدمولکول طیف 

بنابراین با اندازه . بطور مستقیم به غلظت آن گونه بستگی دارد ،بیرالمبرت میزان جذب یک گونه شیمیائی در یک مخلوط

 .ورد نظر را تعیین نمودگیری میزان جذب نور در طول موج مشخص، می توان غلظت گونه م
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 OMAاصول عملکرد 
 :می باشدبصورت ذیل  OMAآناالیزر شماتیک اپتیکال 

 

  
 

 

با عبور نور در . دگرد از طریق کابل نوری به درون فلوسل حاوی نمونه هدایت می ،توسط مولد تولید می شودسیگنال نوری که 

نور خروجی از سمت دیگر فلوسل توسط یک . طول سل حاوی نمونه، بخشی از آن توسط سیال درون فلوسل جذب می شود

درون این اسپکتروفتومتر، یک آینه برشی هالوگرافیک وجود دارد که نور رسیده . کابل نوری به اسپکتروفتومتر منتقل می شود

هر طول موج به فتودیود مربوط به خود که در یک رشته دیود . اصلی آن تفکیک می کنند به فتومتر را به طول موج های

 .اسپکتروفتومتری تفرقی می گویند ،به این تکنیک. متمرکز می گردد ،مستقر است  ییتا 1024

 

 OMAمحدوده طیفی 

ماوراء بنفش، طول  )، UV-VIS-SWNIRاندازه گیری و عملکرد در محدوده طول موج  ،قادر به تشخیص OMAسری 

آناالیزر ، گونه مورد نظر باشد شامل برحسب اینکه چه محدوده ای بیشتر. می باشد( موجهای کوتاه نزدیک مادون قرمز

OMA 800-200روی طول موجی در محدوده  برnm (با بهره گیری از المپ زنون ) 1100-400یا محدودهnm ( با بهره

 .تنظیم می گردد( گیری از المپ دوتریم

 منبع نور

 کابلهای فیبر نوری

 آینه هولوگرافی

 آرایه دیود

O-ring 

 فلوسل هدایت گر نور
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 :هایتان را تنظیم کنید اندازه گیری

-UV VISقادر به اندازه گیری غلظت هر نوع گونه شیمیائی است که دارای جذب طیفی در ناحیه  OMAآناالیزر 

SWNIR می باشد. 

 لیست ترکیبات اصلی قابل اندازه گیری

Common OMA Measurements 

Acrylonitrile   Diesel     Nitrogen trichloride 

Ammonia   Dimethyl sulfide   NOx 

Ammonium   Ethanol    Odorants 

Aromatic hydrocarbon Ethylene glycol (MEG)  Olefins 

Arsenic   Ethyl mercaptan (EtSH)  Ozone 

Benzene   Ferric chloride    Phenol 

Bisphenol A              Ferrous sulfate    Pitch 

Bromine   Fluorine    Styrene 

BTX    Hydrogen peroxide   Sulfur 

1,3-butadeine   Hydrogen sulfide   Sulfur dioxide 

Caffeine   Hypochlorite     4-TERT-Butylcatechol (TBC) 

Carbon disulfide  Iron icons    Titanium Tetrachloride 

Carbonyl sulfide  Hydroquine monomethyl ether Transmittance 

Chlorine   Mercury    Toluene 

Chlorine dioxide  Metallocenes    Vanadium 

Chlorine ions   Methanol    Vanadium Oxytrichloride 

Cobalt ions   Methyl mercaptan (MeSH)  Xylene 

Color    Nitric oxide 

Copper ions   Nitrogen dioxide 
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 OMAمرور کلی سیستم 

 OMAاجزاء اصلی آناالیزر . از اجزای مشابهی در ساختمان خویش بهره می برند OMAتمام مدلهای مختلف سری  تقریباً

 .اندشکل زیر نشان داده شده  در
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  IINOVAاسپکتروفتومتر 

 یبببک اسبببپکتروفتومتر آرایبببه دیبببودی  OMAقلبببب آنببباالیزر 

(Diode Array) ایبببن آنببباالیزر شبببامل منببببع نبببور و  . اسبببت

بببا نگبباهی عمیببق  . دتکتببور تشببخیص میببزان جببذب نببور اسببت   

ویژگیهببببای , NOVEIIتببببر بببببه سیسببببتم اسببببپکتروفتومتر   

 OMAمنحصبببر ببببه فبببردی را مبببی تبببوان ببببرای آنببباالیزر       

 :از جمله موارد ذیل. برشمرد

 متر جهت حصول و دستیابی به پایداری طول موج فتوساختار ویژه اسپکترو  -

 .سبب کاهش حداکثری پارازیت اجزای الکترونیکی و کاهش مصرف برق آن می شودکه  MOSتکنیک از بهره گیری  -

  1nmبا درجه تفکیک   تایی0021آرایه  دمتر دیوفتواسپکترو -

  UVمنبع نور قوی در ناحیه  -

 بدون بهره گیری از فیلتر یا آینه  Stray Lightsورهای سرگردان کاهش حداکثری ن -

 جهت دسترسی از راه دور Ethernetشبکه  -

 

 HMIسیستم 

راحتی می توان ه متر در دسترس قرار داده شده است که بفتوهای مختلف اسپکترو رابطی بین بخش ،HMIبا تعبیه سیستم 

امکانات و قابلیت های  ECLIPSEهمچنین نرم افزار . عملکرد سیستم را با صفحه نمایش حساس به لمس کنترل نمود

های نتایج و  گراف, گرافوبار, از جمله این قابلیت ها می توان به صفحه نمایش عددی ،قرار می دهد برمتنوعی را در اختیار کار

کاربر می تواند به سرعت به تمام تنظیمات سیستم از , با بهر ه گیری از این قابلیت ها. اشاره نمود ...داده های اندازه گیری و 

 .دسترسی داشته باشد... سیگنالهای آنالوگ و , واحدهای غلظت, Auto Zeroجمله انجام 

 

 فلوسل

دائم و از طریق یک  ه طورمایع بصورت گاز یا ه به گونه ای طراحی گشته است که جریان نمونه ب OMAفلوسل آناالیزر 

را  C°150و دمای 3000psiفلوسل  استاندارد و عمومی این آناالیزر قابلیت تحمل فشار . اینچی وارد آن گردد 1/0اتصال 

 .این فلوسل از جنس استینلس استیل با مقاومت باال در مقابل خوردگی ساخته شده است. دارد

دقت مورد کاوش قرار ه توسط کارشناسان و طراحان این سیستم ب( نبع نور تا دتکتورفاصله پیمایشی نور از م)طول ثابت سل 

 .گرفته شده تا بهترین نتایج آنالیز تضمین گردند
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 کابلهای فیبرنوری

و با  Applied Analyticsهمگی در خود کمپانی  OMAکار گرفته شده در آناالیزرهای سری ه کابلهای فیبر نوری ب

روکش این کابل های نوری از جنس استیل بسیار . ظرافت خاص ساخته می شوند تا از کیفیت آنها اطمینان کامل حاصل گردد

قبل از حمل و ارسال آناالیزر  . الزم در محیط های مختلف صنعتی تامین گردد مکانیکی مقاومت کهمقاوم ساخته شده است 

ها می بایست  این کابل. های کنترل کیفی قرار می گیرند های تولیدی مورد تست تمام کابل ،نندهاز کمپانی سازنده به مصرف ک

کمپانی سازنده مجوز نظام کنترل کیفی را داشته باشند تا از ممیزی سخت گیرانه  UVتوانائی عبور و انتقال حداکثری نور 

حکم غالف شده اند تا در تماس مستقیم با نمونه گاز یا مایع این کابلها توسط قاب های استیل بسیار سخت و م. الزم را بگیرند

کولر خاصی برای فلوسل طراحی گشته , همچنین در موارد خاصی که درجه حرارت نمونه گاز یا مایع بسیار باال باشد. نباشند

 .است

 

  OMAتنوع مدلهای سری 

 یصورت کلی در سه ساختار مختلف طبقه بندی OMAبدنه آناالیزر 

 .می شود 

 

 

 Wall- Mountedمدل مناسب جهت نصب برروی دیوار  -

که برای این مدل کمپانی سازنده قادر است جنس بدنه را 

 .از مواد مختلف بسازد

 

 

 
 

 قابل حمل که جنس بدنه OMA-206Pمدل  -

 .از پلیمر مقاوم ساخته می شود آن عموماً 

 

 

 

 

 

 اینچی  07بصورت رک  OMA-406Rمدل  -

 .باشد میجهت نصب درون تابلو 
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 .حاوی هیدرو کربورها یا غبار آتش گیر هستند نیز مدلهای مخصوصی طراحی گشته اندکه برای محیط های مستعد انفجار 

 

  
 

 OMAشلتر مخصوص 

بدیهی است  .گردند با سایه بان مناسب نصب می یدر محیط های صنعتی باز درون شلتر مخصوص OMAآناالیزرهای سری 

 . که ساختار و طراحی این شلتر، به شرایط محل نصب بستگی داشته و برای هر درخواست، بصورت اختصاصی طراحی می شود

 
 اندازه گیری تجمیعی

 :در حالت عادی قادر به اندازه گیری برخی از پارامترها نظیر موارد ذیل نیست OMAآناالیزر سری 

 

 آب           متان            اتیلن          منواکسیدکربن         دی اکسید کربن
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مشکل اندازه گیری این پارامترها نیز مرتفع گشته و  Micro Specاما با طراحی و تعبیه یک قطعه جانبی به نام ماژول 

 .قادر به اندازه گیری این پارامترها نیز می باشد OMAناالیزر آ

 

 آنالیز طیف جامع 

قادر به اندازه گیری جذب ،  UV-Visفتومترهای ساده تک طول موجه یا اسپکتروفتومترهای معمولی در محدوده طول موج 

این . سیستم اپتیکال خویش می باشند ایجاد شده توسط( ƛ max)  ماکزیمم شیمیائی گونه های مورد نظر تحت طول موج

های غیر  د نور خطی را جهت حذف تمام طول موجلا یک موییک فیلتر اپتیکال , تکنیک که موسوم به تکنیک غیر تفرقی است

مجهز به اسپکتروفتومتر مبتنی بر تکنیک تفرقی نور  OMAآناالیزر . مطلوب و تولید و حفظ طول موج مطلوب بکار می برد

تمامی طول  UV- VIS- NIRبگونه ای که در کل باند طیفی مورد نظر  ،تواند طیف دقیق و کاملی را ایجاد نمایداست تا ب

این مکانیسم، شبیه آن است که اثر انگشت مولکول یا گونه ی  .ها قابل دسترس و بصورت عددی قابل اندازه گیری هستند موج

 .مورد نظر مورد مطالعه قرار می گیرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مزیت دقت نتایج

سالهای متمادی است که روش . باشد های منقطع می های الکترونیکی و تولید سیگنال مستعد ایجاد پارازیت ،فتودیود ساده

منحصر به فرد و خاصی جهت حذف این نقطه ضعف ابداع گشته است که این روش متکی به استفاده از چندین فتودیود در 

در کل باند  جذبی کامل تفسیر نتایج حاصل از فتودیودهای چندگانه منجر به تولید گسترده طیف. چندین طول موج است 

.می شود طول موج تک نقطه ایبه جای یک  اسپکتروسکوپی
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منحنی حاوی چندین توانایی رسم و  باشد می(نقطه منفرد)ساده و تنها دارای یک طول موج  ،فتومتر مبتنی بر یک طول موج

متوسط آماری  OMAاین در حالی است که آناالیزر . ، نداردکه بتوان با آن صحت نقاط منفرد را ارزیابی نمود را طول موج

می تواند به سرعت نتایج غیر واقعی و غلط را از سایر نتایج صحیح منفک و آنها را حذف  وتمام نقاط داده را در اختیار دارد 

قادر به  OMAآناالیزر ( ƛ maxیا  به جای نقاط اوج جذب)با تشخیص و تفسیر ساختار واقعی منحنی طیف جذبی . یدنما

 .اجتناب از خطاهای مثبت بوده و صحت فوق العاده ای را حاصل می نماید
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 تجسم منحنی های جذب 

 

بنابراین قادر است این  را در می یابد، منحنی جذب طیفی یک گونه خاص، رفتار به هنگام کالیبراسیون OMAآناالیزر 

تفکیک نموده و  ،منحنی جذب طیفی را از منحنی کلی حاصل از برهم کنش نمودارهای جذب طیفی تمام گونه های نمونه

ص حاوی گونه های متعدد با این عمل آنقدر دقیق است که با رسم و بررسی یک مخلوط مشخ. مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد

 .غلظت معلوم می توان عمال ضرایب جذب مولی هر طول موج را یافت

 

S Analyzer2300 H-OMA 
  آناالیزرOnline  مجهز به اسپکتروگرافUV-VIS با دقت بسیار باالی اندازه گیری جذب نور 

 های فیبرنوری خاص در طراحی سیستم اپتیکی سنسور گیری از کابل بهره 

  از هیچ نوع قطعه مکانیکی در طراحی سنسور و در نتیجه کاهش چشمگیر هزینه های تعمیرات و  استفادهعدم

 نگهداری

  بهره گیری از نرم افزار تخصصیEC LIPSE جهت محاسبه و پردازش و تحلیل نتایج 

 گیری به تغییرات درجه حرارت و رطوبت وابستگی بسیار ناچیز دقت اندازه 

 نسور جهت عدم نیاز به ارسال نمونه خورنده حاوی طراحی منحصر به فرد سH2S به داخل بدنه آناالیزر 

  800-200اسکن اپتیکال تمام محدوده الکترو مغناطیسیnm  1با دقتnm 

 ی از رکالیبراسیون اتوماتیک یا دستی نقطه صفر با جریان سازی گاز عاH2S به درون سل 

  کالیبراسیون عدم نیاز بهSPAN (  امکان کالیبراسیون در هر حالSPAN بصورت دستی و اتوماتیک وجود دارد) 

  وات 45مصرف برق بسیار پائین در حدود 

  1-0قابلیت انعطاف بسیار باال جهت تغییر کاربری، تغییر دامنه اندازه گیری بینppm  100-0تا% 

  (سال 5حداقل )بهره گیری از المپ زنون با طول عمر باال 

 کی بسیار دقیق از جمله آینه هالوگرافیکی جهت کاهش حداکثری نورهای جانبی زمینه بهره گیری از سیستم اپتی

 غیر مرتبط با جذب نمونه

  بهره گیری از سیستمHMI جهت اپراتوری آسانتر 

  604صفحه نمایش کریستال’’ TFT حساس به لمس 

 نمایش تمام مقادیر و نتایج اندازه گیری 

 عدد پورت  1له دو عدد پورت سریال مجهز به انواع پورت های ارتباطی از جمUSB و یک پورت اترنت 

  پارامتر 5قابلیت آنالیز چند گانه و چند پارامتری تا 

  مجهز بهPLC داخلی 

  32حافظه بسیار باال تاGB 

  قابلیت ساخت بدنه آناالیزر از جنس و مشخصات متفاوت از جملهNEMA 4X  با انواع درجه های استینلس و

 نصب دیواری یتقابل( و آبکاری پوشش با یا بدون  )کربن استیل

  203*508*610ابعاد بدنه آناالیزرmm   
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  20~4مجهز به سیگنال آنالوگ ایزولهmA برای هر پارامتر 

 های رله و پیام های خطا و هشدار  دو سیگنال خروجی دیجیتال برای سیگنال 

  مجهز به فلوسلIn-Line  با مجرای ورودی و خروجی نمونه با سیستم اپتیکی تعبیه شده در دوسر  فلوسل 

  های با غلظت پائین تا غلظت های بسیار باال  متفاوت برای جریان( پهنای گذر نور)امکان ساخت فلوسل با طول سل

(2 ~ 600 mm) 

 جنس بدنه فلوسل از استینلس استیل 

  150تحمل درجه حرارت فلوسل تاC اربردهای عادی و امکان سفارش فلوسل های خاص برای درجه برای ک

 حرارت های باالتر

  3000تحمل فشار فلوسل تاpsi باالتر یبرای کاربردهای عادی و امکان سفارش فلوسل های خاصی برای فشارها 

  پارامتر در یک نمونه توسط یک آناالیزر 5قابلیت اندازه گیری همزمان 

 

 ه دینامیکیرددامنه گست

, ست که سیگنال نور رسیده به دتکتورا دلیل اصلی اینکه اغلب فتومترها دامنه محدودی از غلظت ها را می سنجند آن

این انقطاع و ضعف سیگنال آنقدر مشهود . کامال منقطع می گردد ،هنگامی که مقادیر جذب یا غلظت گونه ها بسیار کم است

،  OMAی جذب تمام ناحیه طیفی توسط آناالیزر یبدلیل توانا. خود را نداردی تشخیص نور رسیده به یتوانا ،است که دتکتور

 OMAآناالیزر , به منظور بهینه سازی ثبات سیگنال رسیده به دتکتور. ها می باشد این آناالیزر قادر به کار در تمام طول موج

ول موج جذب طیفی و هم از لحاظ غلظت یعنی پاسخ دتکتور را هم از لحاظ مقادیر ط. از مدل آنالیزی موازی بهره می برد

 .گونه مشخص مورد نظر مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد

بعنوان نمونه نمودار جذب طیفی کافئین در نواحی متفاوت دامنه طول موج و همچنین نواحی مختلف غلظت آن در شکل زیر 

 .ترسیم گشته است
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 آنالیز چند گانه 

این عمل با جداسازی نمودار طیف . گونه شیمیائی بصورت همزمان می باشد 5قادر به اندازه گیری  ECLIPSEنرم افزار 

 .صورت می پذیرد (کلیه گونه ها) از طیف جذبی کلی مخلوط نمونه ،جذبی هرگونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در طیف کلی نمونه دارد که نرم افزار  یسهم مشخص ،موجود در نمونه ی همانگونه که در شکل مشهود است هرگونه

ECLIPSE بدلیل دقت بسیار باالی اجزای . ها در کنار یکدیگر است قادر به تفکیک سهم هرگونه و آنالیز کلیه سهم

ی صورت می یعمل تفکیک طیف جذبی سهم هرگونه با دقت بسیار باال، OMAالکترونیکی و اپتیکی بکار رفته در آناالیزر 

 .ی حاصل نمی گرددیای که هیچ برهم کنش و تداخل یا خطابگونه  ،پذیرد

ابتدایی اسپکتروسکوپی مجهز به تکنیک های  ،که عملیات آنالیز چندگانه و چند پارامتری انجام می دهند یاغلب فتومترهای

ای مولد نور فیلترهای چرخشی یا گروه مرکبی از المپ ه, ( قطع و تفکیک سیگنال مانندسیستم تبر)  Chopperنظیر چاپر 

بالطبع مستعد  و قطعات مکانیکی متحرک در سیستم اپتیکی هستند که این تکنیک ها مجبور به بکارگیری اجزاء. هستند

یراتی و تعویض المپ ها عمبکارگیری چندین مولد نور نیز سبب افزایش هزینه های ت. یرات باال می باشندعمخرابی و نیاز به ت

 .می گردد

منحصر به فردی تنها از یک مولد نور استفاده نموده و بدون استفاده از قطعات مکانیکی متحرک در  بصورت OMAآناالیزر 

 .سیستم اپتیکی خویش قادر به ارائه نتایج بسیار دقیقی از آنالیز می باشد

 

 :OMAمزایای تکنیک 

 گونه شیمیائی موجود در نمونه 5آنالیز و اندازه گیری همزمان  -

 هرگونه در هر زمان از آنالیزحذف یا افزایش سهم  -

 جهت حذف خطاهای مثبت( شاهد)ی حذف کامل سهم طیف جذبی زمینه یتوانا -
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 سیستم تعدیل شرایط نمونه 

بگونه ای که رطوبت  ،دارد را ییی تحمل درجه حرارت و فشار بسیار باالیمجهز به فلوسلی است که توانا OMAآناالیزر 

سیستم نمونه برداری  ،این قابلیت به ما کمک می کند که در عین سادگی. ندارد UVتداخلی در طیف  ،موجود در نمونه

 .بسیار شکیل بوده و قادر به عبور حجم قابل قبولی از نمونه همگن و در نتیجه زمان پاسخ بسیار مناسب باشد

و هر کاربردی  هستند اما کامال یکسان نیستند تجربه به ما نشان می دهد که اغلب کاربردهای صنعتی تا حدودی مشابه به هم

سیستم  ،به همین دلیل است که ما برای هر پروژه ای سیستم خاص نمونه برداری. مالحظات منحصربه فرد خویش را دارد

مونه ی ویژه رقابتی ما قدرت ساختن انواع سیستم نیتوانا. تعدیل شرایط نمونه و مکانیسم عملکرد آناالیزر را طراحی می کنیم

، سیستم کوپل برای گازهای خروجی دودکش ها،  (Head Space)از قبیل نمونه برداری جریانات مات و تیره . برداری است

و سیستم های نمونه برداری و اختالط  (In-Situ)های غرقابی  پروب, گی،با مقاومت باال در قبال خورد ینمونه بردارهای

 جریانهای چندگانه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Headspace SCS 

0-100 ppm H2S in crude oil 

Multiplexed SCS 

0-20 ppm H2S in 7 streams 
Ultra-Corrosive Sample SCS 

0-50% Cl2 and 0-30% NCl3 
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 تجربیات کاربر

کارکرد طوالنی مدت بدون نیاز به هرنوع عملیات  .تنها یک بار به هنگام نصب نیاز به کالیبراسیون دارند OMAآناالیزر های

اگرچه هیچ . تضمین شده است (Auto Zero)نگهداری و سرویس به واسطه وجود سیستم کالیبراسیون اتوماتیک نقطه صفر 

تعبیه گشته تا چنانچه  OMAنیست اما این قابلیت درسیستم  (Span Calibration)به کالیبراسیون نقاط دیگر ی نیاز

 .بخواهد بتواند به آن مبادرت ورزد کاربر

 

  Auto Zeroسیستم 

نقطه صفر , بتواند بصورت خودکار در مقاطع زمانی مشخص و قابل تنظیم که طوری برنامه ریزی گشته است OMA آناالیزر 

 ECLIPSEنرم افزار . تنظیم نماید ی ابزار دقیقگازهای بی اثری چون نیتروژن و هوااز اسپکتروفتومتر خود را با استفاده 

به گونه ای  ،را کنترل نموده SCSشیرهای  ،قادر است بصورت خودکار از طریق رله های تعبیه شده روی سیستم الکترونیکی

 ،این قابلیت در فواصل زمانی مشخص. شودکه بصورت اتوماتیک گاز بی اثر وارد فلوسل گردد و کالیبراسیون نقطه صفر انجام 

 .می باشد ناالیزر بصورت اتوماتیک و هم بصورت دستی توسط اپراتور قابل اجراآسط هم تو

 

 

 

 

 شودطی دو دقیقه انجام می  ،این عمل تقریبا. ساعت یک بار انجام می گیرد 0بصورت معمول کالیبراسیون نقطه صفر در هر 

از  %99.5قادر است  OMAآناالیزر  ،ترتیب ینه اب .که در طی این دو دقیقه عملیات معمول اندازه گیری متوقف می شود

 .زمان کل روشن بودن خود را به عملیات اندازه گیری بی وقفه اختصاص دهد

 

 OMAسیر تکاملی 

بعنوان   UV-VIS و بالفاصله بعد از آنکه تکنولوژی تفرقی نور   0770در سال  OMAیزرهای سری السل آناناولین 

از آن به بعد این آناالیزرها همواره شاهد . به بازار عرضه گردید ،تکنیک قابل قبول جهت آنالیز مایعات و گازها پذیرفته شد

بدلیل دقت باال و قابل اعتماد بودن نتایج . تا برای کاربردهای متفاوت صنایع مختلف بکار گرفته شوند ،دگرگونی و اصالح بوده

فتومترهای آناالیزرهای قدیمی تر مبتنی بر آناالیزرهای مبتنی بر این تکنیک به تدریج جایگزین  ،وژیحاصل از این تکنول

.گشتندساده
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 :مشخصات فنی 

البته یاد آور می گردد که مشخصات فنی این . به قرار ذیل می باشند OMAمشخصات عمومی فنی آناالیزرهای سری 

بنا به نوع نمونه برداری و شرایط خاص محل نصب آناالیزر و همچنین شرایط فرایندی و مشخصات کیفی نمونه  هاآناالیزر

، یشرایط فرایند ،قبل از اقدام به نصب می بایست مشخصات خاص محل نصب می باشد و متفاوت و قابل تغییر  ،موردآنالیز

 .چک گردد  Applied Analyticsآنالیز و کیفیت نمونه مورد تست با شرکت 
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   شرکت خرد کیا دانا 

مجری پروژه های زیست محیطی، ابزار دقیق و اتوماسیون، تله متری، پیمانکاری و خدمات فنی و مهندسی،  

 تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

 (آمریکا Applied Analytics Incارائه دهنده محصوالت کمپانی ) 
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