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Wiodąca analiza procesowa

Chiński instytut naukowo-badawczy 
wybrał analizator Thornton

Chiński Instytut Energetyki Cieplnej w trakcie prac, których przedmiotem 

było opracowanie urządzenia do kalibracji przyrządów pomiarowych, po-

szukiwał analizatora przewodnictwa o najlepszych możliwych charaktery-

stykach operacyjnych. Uznano, że system pomiarowy wykorzystujący prze-

twornik 770MAX to najlepszy i najbardziej niezawodny instrument dostępny 

na rynku.

Wprowadzenie
Instytut Energetyki Cieplnej mieszczący się 

w chińskim mieście Xi’an jest jednostką 

naukowo-badawczą, której głównym za-

daniem jest rozwój technologii i sprzętu 

na potrzeby elektrowni opalanych węglem. 

Cele, jakie instytut sobie wytycza, to po-

prawa bezpieczeństwa, niezawodności 

oraz wskaźników ekonomicznych eks-

ploatacji bloków energetycznych, a także 

zmniejszenie wielkości emisji zanieczysz-

czeń odprowadzanych do środowiska na-

turalnego.

W wchodzącym w skład Instytutu wydziale 

technologii chemicznych opracowano za-

awansowane technologicznie przenośne 

urządzenie do wzorcowania systemów 

pomiarowych spełniające odpowiednie 

standardy obowiązujące w Chinach oraz 

standardy zagraniczne. Celem wdrożenia 

urządzenia do stosowania jest zapewnie-

nie wyższej stabilności systemów służą-

cych do pomiaru parametrów chemicznych 

w chińskich elektrowniach oraz poprawa 

nadzoru nad przebiegiem procesów wy-

twarzania energii elektrycznej. Urządzenie 

kalibracyjne przyczynia się w poważnym 

stopniu do wzrostu bezpieczeństwa, po-

prawy sprawności oraz zmniejszenia wiel-

kości emisji w chińskich elektrowniach.

Poszukiwanie wiodącego analizato-

ra przewodnictwa
Pracownicy Instytutu uczestniczący w 

projekcie opracowania urządzenia kali-

bracyjnego uznali, że przewodnictwo jest 

doskonałym parametrem do sprawdze-

nia i wyboru odpowiedniego analizatora, 

który zostanie następnie wykorzystany w 

urządzeniu kalibracyjnym. Sprawdzonych 

zostało wiele systemów pomiarowych ofe-

rowanych przez wiodących dostawców. 

Jako kryteria przyjęcia zastosowano kry-

teria zawarte w odpowiednich normach i 

przepisach prawnych. Opierając się na wy-

nikach przeprowadzonych testów, uznano, 
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że najlepiej sprawującym się systemem jest sys-

tem do pomiaru przewodnictwa 770MAX Met-

tler-Toledo Thornton. Właśnie ten system będzie 

pełnił rolę standardowego systemu do pomiaru 

przewodnictwa w przenośnym urządzeniu do 

kontroli sprawności innych systemów pomiaro-

wych. W skład systemu pomiarowego Thornton 

wchodzą następujące elementy:

wieloparametrowy przetwornik 770MAX ■
inteligentny czujnik przewodnictwa   ■
58 031 003 (tytanowy, z wbudowanym 

czujnikiem temperatury)

Powody, dla których wybrano system 

Thornton
W przypadku systemów pomiaru przewodnictwa 

w trybie on-line w wodach czystych i ultraczy-

stych, 75 % błędów pomiarowych ma swoje 

źródło w samym czujniku oraz kompensacji 

temperaturowej. Jeśli chodzi o czujnik przewod-

nictwa, to najistotniejszą kwestią jest wskazy-

wanie dokładnej wartości przewodnictwa oraz 

otrzymanie prawidłowych parametrów kalibracji. 

W przypadku kompensacji temperaturowej klu-

czowym aspektem jest dokładny pomiar tempe-

ratury. 

Wszystkie czujniki przewodnictwa Mettler-Toledo 

Thornton oraz zintegrowane z nimi wbudowane 

czujniki temperatury przed opuszczeniem fabryki 

są bardzo dokładnie kalibrowane. Ich wskazania 

są odnoszone do właściwych wzorców ASTM i 

NIST. Przetwornik 770MAX zapewnia różne tryby 

kompensacji temperaturowej w zależności od 

warunków panujących w trakcie pomiaru. Zmini-

malizowano wpływ czynników środowiskowych 

na jakość przesyłanego sygnału. Jest to możli-

we dzięki zastosowanej technologii przetwarza-

nia sygnału pochodzącego z czujnika oraz jego 

transmisji.

Dokonawszy oceny wyników uzyskanych w 

trakcie testów, Dyrektor Instytutu Cao Jieyu oce-

nił system pomiarowy przewodnictwa 770MAX 

Mettler-Toledo Thornton w następujący sposób:

Szeroki zakres pomiarowy, doskonała do- ■
kładność pomiaru. W badanym zakresie  

0.055 μS/cm – 200 μS/cm błąd pomiarowy 

mieści się poniżej 0.2 % FS.

Wysoka precyzja pomiaru na poziomie  ■
0.0001 μS/cm.

Dokładna kompensacja temperaturowa, zdol- ■
ność do prowadzenia automatycznej nielinio-

wej kompensacji temperaturowej w wodzie 

ultraczystej, wodzie wypływającej z kolumny 

kationitowej oraz wodzie zasilającej podda-

wanej korekcji amoniakalnej.

Jeden instrument wielozadaniowy mogący  ■
współpracować jednocześnie z różnymi czuj-

nikami takimi jak czujniki przewodnictwa, pH 

i rozpuszczonego tlenu, dzięki czemu może 

zastąpić cztery niezależne instrumenty.

Doskonały wskaźnik możliwości do ceny. ■

Wysoki poziom niezawodności
W tej chwili w dziewięciu elektrowniach chiń-

skich stosowane jest przenośne urządzenie do 

sprawdzania i kalibracji wykorzystujące system 

pomiarowy 770MAX. System ten jest stosowany 

już ponad rok. Użytkownicy wskazują na jego 

wysoką stabilność i niezawodność. Żaden ze 

stosowanych systemów nie wymagał do tej pory 

żadnej konserwacji. Zwrócono szczególną uwa-

gę na odporność systemu na wszelkiego rodzaju 

zakłócenia, które występują w różnych warun-

kach operacyjnych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

www.mt.com/Cond ►

kocioł sodowy

pomiar 
mętności

Przetwornik 770MAX
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Uczestnictwo Mettler-Toledo 
Thornton w pracach międzyna-
rodowego Komitetu ASTM
Normy ASTM dotyczące badań wody są powszechnie stosowane w tych gałęziach 

przemysłu, gdzie stosowane są czyste wody. Można tu wymienić energetykę oraz 

stacje przygotowania wody zdemineralizowanej. Mettler-Toledo Thornton ma rów-

nież swój udział w tych pracach, dzięki którym klienci mogą wykonywać pomiary 

w warunkach pozwalających otrzymać wiarygodne wyniki.

Instytucja o międzynarodowej 

renomie
Amerykańskie Towarzystwo ds. Badań i Ma-

teriałów (ASTM) zostało powołane w 1898. 

W tej chwili Towarzystwo nadal zajmuje się 

opracowaniem norm w trybie konsensusu. W 

opracowaniu tych norm uczestniczą produ-

cenci, użytkownicy, konsumenci, instytucje 

rządowe oraz ośrodki akademickie. Koncep-

cja konsensusu jest skutecznie wbudowa-

na w proces zatwierdzania norm. Wszyscy 

członkowie komitetu uczestniczą w głosowa-

niu. Każda zgłaszana wątpliwość musi być 

należycie wyjaśniona w ramach grupy. A za-

tem, ASTM odgrywa niezmiernie ważną rolę , 

jeśli chodzi o reagowanie na potrzeby rynku 

ogólnoświatowego dotyczące normalizacji.

Komitet ds. Wody
Firma Mettler-Toledo Thornton jest szczegól-

nie zainteresowana pracami Komitetu ASTM 

D19 ds. Wody. Komitet powstał w 1932 r., 

skupiając w tej chwili 340 członków w nie-

mal 30 krajach i sprawując jurysdykcję nad 

normami, których liczba przekracza 300. Do 

kluczowych obszarów zainteresowań Komi-

tetu należy opracowanie metod znormalizo-

wanych w zakresie pobierania próbek, iden-

tyfikacji oraz analizy wody i substancji roz-

puszczonych w wodzie lub występujących 

w wodzie w postaci zawiesin. Oprócz tego, 

Komitet zajmuje się opracowaniem norm 

pozwalających ustalić charakterystyki robo-

cze materiałów stosowanych w procesach 

obróbki wody oraz określania korozyjnego 

wpływu osadów pochodzących z wody. 

Normy badania wody opracowane przez Ko-

mitet są powszechnie stosowane w energety-

ce, przemyśle farmaceutycznym oraz mikro-

elektronice, a także przemyśle przygotowania 

czystych wód. Normy ASTM są wydawane w 

formie: 

metod pozwalających wykonać pomiar   ■
i przeprowadzić kalibrację oraz sprawdzić 

dokładność, 

specyfikacji dotyczących czystości i  ■
innych parametrów wody, a także innych 

materiałów służących do obróbki wody, 

praktyk wskazujących uznane procedury,  ■
przewodników opisujących różne podej- ■
ścia do pomiarów.

Przekazywanie wiedzy
Normy ASTM zapewniają ogólnie przyjętą 

standaryzację zachowań podczas wykony-

wania pomiarów. Są one również cennym 

źródłem informacji, szczególnie dla tych 

osób, które dopiero uruchamiają konkretne 

badania lub wdrażają nowe techniki pomia-

rowe. Już od ponad 15 lat Mettler-Toledo 

Thornton wspiera pracowników uczestniczą-

cych w pracach Komitetu ASTM ds. Wody, 

wnosząc w ten sposób swój wkład w po-

stęp dokonujący się w dziedzinie ciągłych 

pomiarów przewodnictwa oraz kompen-

sacji temperatury w wodach ultraczystych, 

oznaczania ogólnego węgla organicznego, 

pomiaru pH (szczególnie w wodach o ni-

skim przewodnictwie), pomiaru potencjału 

utleniania-redukcji (redoks), pomiaru tlenu 

rozpuszczonego w zakresie ppb, pomiaru 

ozonu oraz metod związanych dotyczących 

przygotowania czystej wody i materiałów 

wykorzystywanych w tym procesie. Uczest-

nictwo w pracach Komitetu zapewnia perso-

nelowi firmy Thornton dostęp do najnowszej 

wiedzy dotyczącej nowych metod obróbki, 

technik pomiarowych opracowanych przez 

użytkowników oraz trendów występujących 

w przemyśle.

Czujniki przewodnictwa Thornton przezna-

czone do badania wód ultraczystych są 

produkowane, kalibrowane i certyfikowane 

zgodnie z normami ASTM D 1125 i D 5391, 

w których określone zostały wzorcowe roz-

twory przewodnictwa oraz techniki wykony-

wania pomiarów w wodach ultraczystych. 

Konstrukcja i charakterystyki robocze czuj-

ników Thornton przeznaczonych do wykony-

wania pomiarów pH i tlenu rozpuszczonego 

w wodach ultraczystych spełniają wymaga-

nia norm ASTM odpowiednio D 5128 

i D 5462.

Osoby biorące udział w pracach Komitetu 

przyznają, że zajęcie polegające na opisie 

technologii w normach stanowi poważne 

wyzwanie, ale jest to działanie przynoszą-

ce wiele korzyści. Dzięki stałej obecności 

pracowników Thornton w składzie komitetu 

klienci odnoszą wymierne korzyści, korzysta-

jącym z systemów pomiarowych, w których 

zastosowano rozwiązania konstrukcyjne po-

zwalające wykonać pomiar w optymalnych 

warunkach operacyjnych.

www.mt.com/THORNTON ►

Mettler Toledo Energetyka Nowości 14
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Prawidłowe pobieranie próbek  
w trybie on-line  
W jaki sposób sprostać wyzwaniom
Wykonanie pomiaru charakteryzującego się wysoką jakością wymaga dostarczenia 

do czujnika reprezentatywnej próbki. Warunkiem otrzymania wiarygodnych wyni-

ków jest wyeliminowanie niekorzystnych zjawisk związanych z opóźnieniem poda-

nia próbki, trwającą reakcją lub zanieczyszczeniem próbki przez powietrze.

Pochodzenie próbki
Systemy pomiarowe Mettler-Toledo Thornton 

posiadają optymalną konstrukcję, dzięki cze-

mu istnieje możliwość wykonania dokładnych 

pomiarów próbek wód procesowych występu-

jących w elektrowni. Jednakże wynik w znacz-

nej mierze zależy od jakości próbki podanej 

do systemu pomiarowego. Poniżej przedsta-

wiono zalecenia umożliwiające zachowanie 

integralności próbki.

Jeśli próbka jest pobierana w miejscu, gdzie 

występuje medium dwufazowe (mieszanina 

wody i pary) system próbobiorczy powinien 

zapewnić, że udział wody i pary w próbce od-

powiada składowi medium, z którego próbka 

została pobrana. Punkt ujęcia próbki powinien 

znajdować się w pobliżu środka rurociągu 

procesowego. Sonda powinna być skiero-

wana przeciwnie do kierunku poruszania się 

medium. Szybkość przepływu próbki powinna 

być izokinetyczna – tzn. szybkość przepływu 

próbki w sondzie powinna odpowiadać szyb-

kości, z jaką medium procesowe porusza 

się w rurociągu. Rozwiązanie to zapobiega 

nadmiernemu zasysaniu pary, jeśli szybkość 

przepływu próbki w sondzie jest zbyt duża, 

lub gromadzeniu się zbyt dużej ilości kropelek 

wody w sytuacji, gdy prędkość poruszania się 

próbki w sondzie jest zbyt wolna.

Reakcje przebiegające w próbce 
W przypadku stosowania czynników redu-

kujących takich jak hydrazyna lub aminy 

redukujące wymagane jest jak najszybsze 

schłodzenie próbki (jak najbliżej punktu ujęcia 

próbki), aby zapobiec reakcji gorącej próbki z 

rozpuszczonym tlenem wzdłuż trasy, po której 

próbka się porusza i dociera do czujnika.

Osady zawarte w próbce
Produkty korozji w postaci cząstek mogą gro-

madzić się na wewnętrznych powierzchniach 

rurek wzdłuż całej trasy, tworząc w ten spo-

sób rozległą warstwę aktywną, która może 

adsorbować substancje zawarte w próbce 

lub desorbować je do próbki. Trasa, po któ-

rej porusza się próbka, może działać jak ko-

lumna chromatografu jonowego. Szybkość 

poruszania się jonów może być niższa od 

szybkości wynikających z obliczeń biorących 

za podstawę szybkość przepływu. Stwierdzo-

no, że szybkość przepływu 2 m/s pozwala 

zminimalizować ilość osadów gromadzących 

się rurkach ułożonych poziomo i właśnie taka 

szybkość przepływu jest zalecana, jeśli jest to 

możliwe do osiągnięcia. Tak 

wysoka szybkość przepływu 

jest praktyczna w przypadku 

długich tras, gdzie średnica 

rurek jest bardzo mała. Prób-

ka jest następnie rozdzielana, 

po czym jest kierowana do 

różnych czujników, ponieważ 

niektóre z nich wymagają 

znacznie niższych szybkości 

przepływu.

Przepływ próbki
Każdy pomiar wymaga do-

brania właściwej szybkości 

przepływu. Na przykład, 

przewodnictwo kationowe 

(kwasowe) wymaga dużej 

szybkości przepływu. Tylko 

w takich warunkach zacho-

dzi dobra wymiana jonowa. 

Norma D 6504 ASTM do-

tycząca pomiaru przewod-

nictwa kationowego zaleca, 

aby przepływ przez kolum-

nę kationitową odbywał się 

z szybkością przynajmniej 

300 mm/min. Przy niższych 

szybkościach przepływu wy-

stępują mniejsze turbulencje 

oraz występuje zjawisko kanałowego prze-

pływu próbki przez żywicę jonowymienną. 

Konsekwencją tego jest niepełna wymiana. Z 

drugiej jednak strony, pomiar pH w próbkach 

charakteryzujących się niską przewodnością 

powinien być prowadzony w warunkach mi-

nimalnego przepływu. Unika się w ten sposób 

gromadzenia ładunków elektrostatycznych 

oraz występowania dodatkowych potencjałów 

na złączu referencyjnym. Tylko takie warunki 

pozwalają uzyskać stabilne i wiarygodne wy-

niki pomiaru.
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Przenośny system do badania 
czystych wód pracujący 
w trybie on-line

Mettler Toledo Energetyka Nowości 14



5

Filtracja
Umieszczenie filtra na trasie przepływu próbki 

przed analizatorami optycznymi pozwala chro-

nić je przed zamieszczeniami występującymi w 

formie stałych cząstek i zapobiegać tym samym 

występowaniu błędów pomiarowych. Jednakże, 

elementy filtra należy często wymieniać, aby 

unikać zbyt dużego nagromadzenia się osadów. 

Zbyt duże ilości osadów obniżają szybkość od-

powiedzi systemu pomiarowego na rzeczywiste 

zmiany zachodzące w próbce.

W przeciwieństwie do analizatorów optycznych, 

cząstki stałe nie zakłócają bezpośrednio pomia-

rów elektrochemicznych takich jak pomiar prze-

wodnictwa, pH, redoks i tlenu rozpuszczonego. 

Czujniki Mettler-Toledo Thornton posiadają swo-

je dedykowane obudowy przepływowe charak-

teryzujące się niewielką objętością wewnętrzną, 

dzięki czemu cząstki nie osiadają we wnętrzu 

obudowy, lecz przepływają dalej i są odprowa-

dzane do ścieków. Nie występują tu opóźnienia 

w przepływie próbki do czujnika. Nie ma rów-

nież potrzeby wymiany filtrów oraz czyszczenia 

mających kształt misy komór przepływowych. 

Uzyskuje się przez to bardziej wiarygodne wy-

niki pomiarów.

Oczywiście, w okresie tuż po uruchomieniu po-

miaru należy oczekiwać stosunkowo wysokich 

stężeń cząstek stałych, a zatem próbkę należy 

skierować bezpośrednio do ścieków. Regulatory 

ciśnienia, a także przepływomierze i czujniki, z 

filtrami lub bez filtrów, nie powinny mieć kon-

taktu z tak dużą ilością produktów korozji. W 

przeciwnym razie może dojść do zatkania się 

rurek oraz złączek.

Przenikanie powietrza
Szczególnie podatne na przenikanie powietrza 

są próbki, w których stężenie rozpuszczonego 

tlenu mieści się w zakresie ppb. Pomimo tego, 

że próbki znajdują się pod ciśnieniem i płyną, 

to jednak zaobserwowano, że śladowe ilości 

tlenu przenikają przez cienką warstwę wody 

powstającą w nieszczelnym rotametrze, zawo-

rze, lub ciśnieniowym złączu uszczelniającym. 

W zakresie zawartości tlenu na poziomie ppb 

brak będzie pęcherzyków powietrza, ale dadzą 

się zauważyć poważne zmiany w odczycie. 

Najszybszym sposobem sprawdzenia tego zja-

wiska jest zwiększenie szybkości przepływu. 

Jeśli odczyt zawartości rozpuszczonego tlenu 

spadnie, to jest to znak, że w układzie występuje 

nieszczelność, ponieważ przy większym prze-

pływie następuje rozcieńczenie tlenu.

Powietrze może także przenikać przez polime-

rowe rurki, czego konsekwencją są podobne 

zjawiska. W przypadku próbek badanych pod 

kątem zawartości rozpuszczonego tlenu powin-

ny być stosowane rurki ze stali nierdzewnej, ale 

jeśli potrzebne są rurki elastyczne, to powinny 

być one jak najkrótsze i wykonane z PVDF lub 

nylonu. Materiały te charakteryzują się niską 

przepuszczalnością dla gazów. Takie same 

środki ostrożności należy zastosować w przy-

padku próbek o niskim przewodnictwie, gdzie 

CO2 z powietrza może zanieczyszczać próbkę, 

ponieważ dochodzi do wzrostu stężenia jonów 

wodorowęglanowych i wodorowych.

Pobieranie próbek 
Podczas pobierania próbek do badań labora-

toryjnych nie można uniknąć kontaktu próbki z 

powietrzem. Konsekwencją jest zanieczyszcze-

nie próbki. Gdzie tylko jest to możliwe, zawsze 

zaleca się stosować instrumenty przenośne, 

umieszczając czujnik w strumieniu próbki. Jest 

to sposób lepszy od pobierania próbek w celu 

ich zbadania w laboratorium. W zasadzie brak 

jest instrumentów przenośnych lub laboratoryj-

nych służących do pomiaru pH lub przewodnic-

twa, które byłyby wyposażone w kompensację 

temperaturową odpowiednią dla wód ultraczy-

stych, gdzie brane są pod uwagę zmiany dy-

socjacji wody, amoniaku lub amin w zależności 

od temperatury. Zmiany te odgrywają znaczącą 

rolę w przypadku niskich stężeń. Zastosowanie 

przenośnych systemów pomiarowych pracują-

cych w trybie on-line pozwala uzyskać znacz-

nie lepsze wyniki. Z lewej strony przedstawiony 

został przenośny system 770MAX Thornton na 

wózku. Można go swobodnie przemieszczać po 

terenie zakładu w celu sprawdzania pomiarów 

przewodnictwa, pH, rozpuszczonego tlenu oraz 

ogólnego węgla rozpuszczonego (ang. TOC). 

System ten zapewnia taką samą jakość pomia-

rów jak zainstalowane na stałe systemy pomia-

rowe pracujące w trybie on-line.

Więcej informacji można uzyskać na stronie:

www.mt.com/THORNTON ►

Mettler Toledo Energetyka Nowości 14
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Skuteczniejsze monitorowanie obiegu 
wodno-parowego przy pomocy 
przetwornika wieloparametrowego 
Regularnie przeprowadzane modernizacje wyeksploatowanych elektrowni po-

zwala utrzymać ich sprawność na akceptowanym poziomie. Systemy pomiarowe 

służące do monitorowania chemii obiegu wodno-parowego nie są tu wyjątkiem. 

Wdrażając w jednej z elektrowni kompaktowy wieloparametrowy przetwornik 

770MAX, dokonano prawdziwej modernizacji systemu pomiarowego.

Amerykańska elektrownia
Jeden z naszych amerykańskich klien-

tów prowadzi elektrownię składającą się 

z trzech opalanych węglem kamiennym 

bloków energetycznych o mocy 235MW 

każdy. Bloki te zostały uruchomione na 

początku lat 60-tych ubiegłego stulecia. 

Sprawność tych jednostek wytwórczych po-

mimo ich długiego okresu eksploatacji po-

zostaje bardzo wysoka. Efekt ten uzyskano 

dzięki wielu wykonanym modernizacjom. 

W ostatnim czasie na jednym z bloków 

dokonano wymiany układu do pobierania 

próbek oraz systemów pomiarowych słu-

żących do monitorowania obiegu wodno-

parowego.

Inteligentne czujniki, funkcjonalny 

przetwornik
W przypadku tej modernizacji rozważanych 

było wiele możliwości. Ostatecznie wybrano 

system 770MAX Thornton. O wyborze zade-

cydowała technologia inteligentnego czujni-

ka, system menu zapewniający wygodną 

obsługę przetwornika oraz jego kompak-

towa 4-kanałowa konstrukcja. Funkcjonal-

ność i konstrukcja przetwornika 770MAX 

sprawiła, że można było nim zastąpić w 

bardzo prosty sposób wysłużone już syste-

my przeznaczone do pomiaru przewodnic-

twa, rozpuszczonego tlenu i pH.

4 przetworniki - 16 kanałów
Na kompaktowym panelu zainstalowano 4 

przetworniki 770MAX, zapewniając sobie 

możliwość badania tlenu w czterech punk-

tach pomiarowych, pH w dwóch punktach  

oraz przewodnictwa w 10 punktach. Zasto-

sowano czujniki pozwalające wykonywać 

pomiary w wodach ultraczystych. Wyso-

kosprawny czujnik tlenu rozpuszczonego 

jest w stanie znieść bardzo wysokie tem-

peratury, co jest cechą bardzo przydatną w 

sytuacji, gdy dochodzi do zakłócenia pracy 

chłodnicy. W czujniku zastosowano tanią 

membranę, której instalacja jest bardzo pro-

sta. Kompaktowy czujnik pHure zapewnia 

dokładne pomiary pH w próbkach o niskim 

zasoleniu bez konieczności stosowania 

kłopotliwych zbiorników z elektrolitem lub 

uzupełniania elektrolitu w samej elektrodzie. 

Czujniki przewodnictwa są kalibrowane fa-

brycznie, a ich wskazania są odniesione do 

wzorców NIST. Są one stosowane z bardzo 

dokładnymi algorytmami kompensacji tem-

peraturowej dla przewodnictwa właściwego 

i kationowego zawartymi w przetworniku 

770MAX.

Niezawodność przekonuje sceptycz-

nych
Na początku technicy chemicy byli bardzo 

sceptyczni, jeśli chodzi o nowe systemy 

pomiarowe. Taka postawa wynikała z fak-

tu, że z tego typu wyposażeniem zetknęli 

się po raz pierwszy. Po kilku tygodniach 

użytkowania przekonali się do nowych roz-

wiązań, doceniając łatwość obsługi i nieza-

wodność systemu pomiarowego 770MAX. 

System ten pozwala uzyskać znacznie ła-

twiej spójne dane dotyczące jakości wody 

i pary niż miało to miejsce w przeszłości. 

Otrzymywane dane pomagają obsłudze 

elektrowni sprostać bardzo wysokim stan-

dardom obowiązującym w firmie w zakresie 

monitorowania parametrów chemicznych 

obiegu wodno-parowego.

Więcej informacji można znaleźć na stro-

nie:

www.mt.com/770MAX ►

Przetwornik 770MAX
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a Wygodne w użyciu wzorce przewodnictwa 
oferowane przez firmę Thornton
Wzorcowe roztwory przewodnictwa Thornton pozwalają sprawdzić stałą czujnika 

lub wykalibrować czujnik, gdy kalibracja pierwotna utraciła swoją ważność. Roz-

twory wzorcowe przewodnictwa, podobnie jak roztwory buforowe pH, można stoso-

wać okresowo w celu potwierdzenia dokładności odczytów.

Stabilność stałej czujnika
Stała czujnika jest w zasadzie parametrem, 

którego wartość charakteryzuje się dość 

dobrą stabilnością. Czujniki przewodnictwa 

Thornton są wzorcowane fabrycznie. Ich 

wskazania są odniesione do wzorców ASTM 

i NIST. Czujnik należy wzorcować ponownie 

po upływie roku od momentu zainstalowania, 

jeśli czujnik pracuje w typowych warunkach 

operacyjnych. Stałe czujników pracujących w 

czystych układach wody dodatkowej ulegają 

zmianie w zakresie poniżej 1% w ciągu kil-

ku lat. Wykazały to wieloletnie obserwacje. 

Jednakże w warunkach operacyjnych panu-

jących w obiegu wodno-parowym, gdzie wy-

stępują wahania temperatur oraz dochodzi 

do osadzania się produktów korozji i prowa-

dzone jest czyszczenie czujnika, jego stała 

może ulegać większym zmianom.

Sprawdzenie dokładności
Stała czujnika ma decydujący wpływ na 

dokładność pomiaru przewodnictwa wła-

ściwego i kationowego. Z tych też wzglę-

dów, powszechnie praktykuje się okresowe 

sprawdzanie czujników co 

1-12 miesięcy. Częstotliwość 

sprawdzania zależy od apli-

kacji Jeśli chodzi o spraw-

dzanie czujników, to istnieją 

trzy opcje:

Wysłanie czujnika do 1. 

producenta  

w celu jego ponownego 

wzorcowania.

Sprawdzenie czujnika 2. 

przy pomocy mającego 

ważne świadectwo 

wzorcowania 

przenośnego systemu 

pomiarowego takiego jak 

np. przenośny wzorcowy 

system pomiarowy przewodnictwa/

rezystywności Thornton 1885.

Sprawdzenie i/lub kalibracja przy 3. 

pomocy wzorcowego roztworu 

przewodności.

Stosowanie wzorców przewodnictwa
Wzorcowe roztwory przewodnictwa są sto-

sowane w ramach trzeciej opcji. Ich wartości 

mieszczą się w zakresie od 25 do 100,000 

μS/cm. Chociaż wiele pomiarów przewodnic-

twa jest prowadzonych w zakresie poniżej 25 

μS/cm, to nie zaleca się stosować wzorców 

i niskim przewodnictwie, ponieważ są one 

bardziej podatne na zanieczyszczenia CO2 

pochodzącego z powietrza i innych źródeł 

niż ma to miejsce w przypadku roztworów 

buforowych pH.

Pojemność buforowa wzorców pH zapobie-

ga występowaniu zmian wartości pH i w 

związku z tym są one bardziej odporne na 

zanieczyszczenia. Wartość wzorca przewod-

nictwa ulega zmianie już po jego rozcieńcze-

niu. Obecność zanieczyszczeń również po-

woduje zmiany wartości wzorca. Dotyczy to 

szczególnie wzorców o niskich wartościach 

przewodnictwa.

Stwierdzono, że wzorcowanie przy pomocy 

wzorców o wartościach 100 μS/cm daje lep-

sze wyniki. Wniosek ten wynika z obserwacji 

systemów pomiarowych Thornton charakte-

ryzujących się szerokim zakresem pomiaro-

wym i liniowością wskazań w przedziale od 

100 μS/cm do wartości typowych dla czy-

stych wód.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

www.mt.com/THORNTON ►

Wzorce przewodnictwa firmy Thornton

Przenośny system wzorcujący Thornton 1875

Mettler Toledo Energetyka Nowości 14
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Informacje, których potrzebujesz 
znajdują się na stronie www.mt.com/pro

Strona internetowa METTLER TOLEDO poświęcona ana-

lizie procesowej zawiera wiele aktualnych informacji o 

produktach i usługach.

Zawartość strony jest dostępna w twoim języku. Wszyst-

kie potrzebne informacje znajdują się w zasięgu ręki.

Prosty układ umożliwia szybkie znalezienie potrzeb-

nych informacji.

Najświeższe informacje o nowych produktach ■

Zgłaszanie udziału w bezpłatnych seminariach   ■
internetowych

Wysyłanie zapytań o dostarczenie bardziej  ■
szczegółowych informacji o produktach i 
usługach

Szybkie i proste wysyłanie zapytań ofertowych ■

Pobieranie najnowszych broszur ■

Studia przypadku z twojej gałęzi przemysłu ■

Dostęp do certyfikatów roztworów buforowych   ■
i roztworów elektrolitów

a to nie wszystko... ■

Mettler Toledo Energetyka Nowości 14
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Typowa strona produktu: z właściwo-
ściami i zaletami oraz szybkim dostę-
pem do odpowiednich informacji o apli-
kacjach, produktach związanych oraz 
dokumentach do pobrania
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Nowości o naszych produktach ■

Dostęp do biuletynów  ■
archiwalnych

Informacje o zbliżających się  ■
wystawach i pokazach 

Zgłaszanie uczestnictwa   ■
w bezpłatnych seminariach 
internetowych prowadzonych  
przez naszych ekspertów

Pobieranie broszur ■

Mettler Toledo Energetyka Nowości 14

Szukanie według produktu lub aplikacji

Strony aplikacji skierują cię do produktów 
odpowiednich dla twoich procesów
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Rozwiązania THORNTON 

Firma Mettler-Toledo Thornton to 
wiodący na rynku dostawca roz-
wiązań dedykowanych do zasto-
sowania w aplikacjach, w których 
prowadzone są badania wód czy-
stych  i ultraczystych.

Nasz przetwornik 770MAX jest 
miernikiem wieloparametrowym 
wyposażonym w szereg opcji do-
tyczących konfiguracji czujników.
Czujnik on-line 5000TOC umoż-
liwia szybką detekcję zanieczysz-
czeń organicznych w czasie rze-
czywistym.
Oprócz czujników OWO, firma 
THORNTON wytwarza czujniki do 
pomiaru pH / redoks, tlenu roz-
puszczonego, ozonu rozpuszczo-
nego, przewodnictwa, przepływu 
oraz ciśnienia.

Wieloparametrowy przetwornik  ■
770MAX 

Czujnik 5000TOC przeznaczo- ■
ny do prowadzenia pomiarów 
ciągłych  
ogólnego węgla organicznego  

Czujniki pH dla wód ultraczy- ■
stych 

2-elektrodowe i 4-elektrodowe   ■
indukcyjne czujniki przewod-
nictwa

Jeden przetwornik wieloparametrowy  
do pomiarów OWO, pH, przewodnictwa, 
tlenu rozpuszczonego …

Szeroka oferta instrumentów dla twojego procesu....

Przepływ

redoks

tlen rozpuszczony/ 
ozon rozpuszczony 
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Korzyści wynikające ze stosowania rozwiązań  

THORNTON

Dostawca rozwiązań typu “wszystko w jednym”.  ■
Oferta czujników umożliwia zaspokojenie wszyst-
kich potrzeb w zakresie pomiarów w czystych 
wodach  

Przetwornik wieloparametrowy pozwala oszczę- ■
dzić cenną powierzchnię dostępną na panelu, 
obniżając przy tym koszt  
w przeliczeniu na jeden parametr 

Czujnik 5000TOC umożliwia prowadzenie ciągłe- ■
go pomiaru zawartości ogólnego węgla organicz-
nego w trybie on-line 

W przypadku czujnika OWO nie ma potrzeby  ■
stosowania żadnych gazów lub odczynników, ani 
też ich przechowywania lub wymiany; brak ru-
chomych części pozwala zminimalizować zakres 
rutynowo przeprowadzanych konserwacji 

Technologia inteligentnego czujnika zapewnia  ■
komunikację  typu “podłącz i mierz” z czujnika do 
przetwornika 

Czujniki z możliwością sterylizacji i o długim  ■
okresie użytkowania

tlen rozpuszczony/ 
ozon rozpuszczony 

Przetwornik 770MAX
ciśnienie/ poziom w zbiorniku

przewodnictwo

OWO

Mettler Toledo Energetyka Nowości 14
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Skontaktuj się z METTLER TOLEDO

Mettler-Toledo Sp. z o.o.

ul. Poleczki 21

02-822 Warszawa

Telefon: +48 22 545 06 80

Faks:     +48 22 545 06 88

Internet: www.mt.com

Aby uzyskać więcej informacji

Zapewnij pomiarom 
przewodnictwa cyfrową jakość
Technologia inteligentnego zarządzania czujnikiem (ISM) dostępna w czujnikach 
przewodnictwa Mettler-Toledo Thornton daje możliwość przechowywania w czuj-
niku danych identyfikujących czujnik oraz danych pomiarowych oraz dotyczących 
konfiguracji i kalibracji!

Instalacja wstępnie wykalibrowanego czujnika ISM oraz uruchomienie systemu 
pomiarowego nie wymaga praktycznie żadnego wysiłku. Komunikacja czujnika z 
przetwornikiem następuje tuż po podłączeniu czujnika – prawdziwa funkcjonalność 
“Plug & Measure”. 

Czujnik przesyła do przetwornika sygnał cyfrowy. Tego typu sygnał jest znacznie 
mniej podatny na zakłócenia, co przyczynia siie do poprawy jakości pomiaru oraz 
pozwala czujniki w miejscach znacznie oddalonych od przetwornika. Jeśli łatwość 
i szybkość instalacji czujnika ma dla ciebie znaczenie, pomyśl o czujnikach Mettler-
Toledo Thornton.

www.mt.com/cond ►


