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Uwagi i zastrzeżenia
Podłączanie  i  eksploatacja  urządzenia/systemu  dopuszczalne  jest  jedynie  po  przeczytaniu
i zrozumieniu  treści  niniejszego  dokumentu.  Należy  zachować  Podręcznik  Użytkownika  wraz
z urządzeniem do wykorzystania w przyszłości.

Producent  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  błędy,  uszkodzenia  i  awarie  spowodowane
nieprawidłowym doborem urządzeń, przewodów, wadliwym montażem i niezrozumieniem treści
niniejszego dokumentu.

Niedopuszczalne jest wykonywanie samodzielnie jakichkolwiek napraw i przeróbek w urządzeniu.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane takimi ingerencjami.

Zbyt  duże  narażenia  mechaniczne,  elektryczne  bądź  środowiskowe  mogą  spowodować
uszkodzenie urządzenia.

Niedopuszczalne jest używanie urządzeń uszkodzonych bądź niekompletnych.

Projekt  systemu detekcji  gazu  chronionego obiektu może narzucać  inne wymagania  dotyczące
wszystkich faz życia produktu.

Niedopuszczalne jest stosowanie części innych, niż te wymienione w tabeli 3.

Jak używać tego podręcznika?
Wyróżnienia tekstu użyte w dokumencie:

Na informacje zawarte w takim akapicie należy zwrócić szczególną uwagę.

Podręcznik  Użytkownika  składa się  z  tekstu głównego i  załączników.  Załączniki  są niezależnymi
dokumentami które mogą występować bez Podręcznika Użytkownika. Załączniki posiadają własną
numerację stron nie związaną z numeracją stron podręcznika. Dokumenty te mogą także posiadać
własny spis treści. Każdy dokument podręcznika jest oznaczony w prawym dolnym rogu nazwą
(symbolem) i rewizją (numerem wydania).
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1 Informacje wstępne

Otaczająca  nas  rzeczywistość  niesie  ryzyko  związane  z  niekontrolowanym  uwolnieniem  gazów  lub  par
substancji  niebezpiecznych dla ludzi  lub środowiska.  Istnieje potrzeba zmniejszenie tego ryzyka tak,  aby
wystąpienie  sytuacji  niebezpiecznej  nie  spowodowało  poważnych  konsekwencji.  Sonda  Gazometryczna
Alhead  4  jest  urządzeniem  przeznaczonym  do  pomiaru  stężenia  gazów  niebezpiecznych  w  strefach
zagrożonych  wybuchem,  w  trudnych  warunkach  przemysłowych  i  trudno  dostępnych  miejscach,  gdzie
zmiana warunków środowiskowych może wystąpić w szerokim zakresie (wysokie temperatury, korozyjne
gazy  lub  pary,  wilgoć  i  pył).  Warunkiem  koniecznym,  który  zapewnia,  że  Sonda  Gazometryczna  jest
bezpieczna oraz działa prawidłowo jest zgodność z dyrektywą ATEX. 

Sonda  Gazometryczna  Alhead  4  nie  jest  urządzeniem  samodzielnym.  W  połączeniu  z  urządzeniami
stowarzyszonymi może pracować w dwóch różnych konfiguracjach, jako:

czujnik gazu – w połączeniu z Konwerterem Sygnałów Sigma CNV ALHEAD (patrz POD-034-PL),

sensor – przeznaczony do współpracy z Kartą Pomiarową.

Alhead  4  mierzy  niebezpieczne  stężenia,  a  następnie  przesyła  zmierzone  wartości  do  urządzeń
stowarzyszonych (np. Konwertera Sygnałów Sigma CNV ALHEAD lub Karty Pomiarowej).

Poniżej przedstawiono umiejscowienie Sondy Gazometrycznej w Systemie Detekcji Gazów.

Ilustracja 1: Lokalizacja i rola Sondy Gazometrycznej Alhead 4 w Systemie Detekcji Gazów

Główne korzyści płynące z zastosowania Sondy Gazometrycznej Alhead 4:

urządzenie niedrogie, posiadające certyfikat ATEX,

małe gabaryty, które pozwalają na pracę „przez mały otwór” (w przypadku montażu na rurze),

obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej,

łatwa instalacja,

praca możliwa w:

• strefach zagrożonych wybuchem,

• trudno dostępnych miejscach,

• trudnych warunkach przemysłowych,

różnorodność wykrywanych gazów i par,

pomiar substancji niebezpiecznych w bardzo szerokich warunkach środowiskowych (m.in. szeroki
zakres temperatur pracy),

nieinwazyjny, bezpieczny serwis oraz brak potrzeby przygotowania (wystudzenia) próbki gazu.
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2 Bezpieczeństwo

Sonda Gazometryczna Alhead 4 przeznaczona jest do pracy w atmosferach wybuchowych,
w związku  z  powyższym  wszelkie  czynności,  które  muszą  być  wykonane  po  rozkręceniu
Głowicy  Pomiarowej  należy  wykonywać  po  uprzednim  odłączeniu  zasilania.  Szczególnym
przypadkiem  jest  demontaż  urządzenia  zamontowanego  na  rurze  (pozostaje
niezabezpieczony  otwór),  dlatego  należy  tak  zaplanować  prace,  aby  zapewnić
bezpieczeństwo.

Ilustracja 2: Sposób podłączenia uziemienia i sposób prowadzenia kabli

Nie należy naprawiać złącz ognioszczelnych urządzenia.
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3 Opis budowy

Sonda Gazometryczna Alhead 4 składa się z: Osłony Ognioszczelnej AHP-2 (EM-066-A), Głowicy Pomiarowej
Ex (PWS-003-A), wpustu kablowego oraz kabla (szczegóły tabela 7). Budowa urządzenia – patrz Ilustracja 3.

Ilustracja 3: Budowa urządzenia i jego wymiary

Zerwanie  plomby  zabezpieczającej  śrubkę  blokującą  Osłony  Ognioszczelnej  AHP-2
(EM-066-A)  powoduje  utratę  gwarancji.  Rozkręcenie  EM-066-A  może  spowodować
uszkodzenie złącza wewnątrz obudowy.

Sonda Gazometryczna powinna być zamontowana w pozycji  pionowej,  z  sensorem gazu zwróconym do
dołu,  tak  jak  przedstawia  Ilustracja  3.  Inne  sposoby  montażu  nie  są  zalecane,  ale  nie  wpływają  na
integralność zabezpieczenia przeciwwybuchowego urządzenia.

4 Interfejsy wejścia – wyjścia

Sonda  Gazometryczna  Alhead  4  (w  zależności  do  czego  jest  podpięta)  wyposażona  jest  w  odpowiedni
interfejs  lub  udostępnia  interfejs  wbudowanego  sensora,  który  może  być  różny  dla  różnych  sensorów.
W szczególnym  przypadku  interfejs  elektryczny  może  stanowić  bezpośrednie  wyprowadzenie  elektrod
sensora. Szczegółowy opis interfejsu – patrz tabela 1.
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4.1 Interfejsy elektryczne

Typ sensora
Nr pinu
gniazda

ToxSurvey-Fosgen (TSF)
/ ToxSurvey (TS)

ExLEL (EL)
/ Hot Wire (VOC)

Półprzewodnik
(DET)

Infra-red (IR) 
/ Fotojonizacyjny (PID)

Nazwa
sygnału

Nr
przewodu

Nazwa
sygnału

Nr
przewodu

Nazwa
sygnału

Nr
przewodu

Nazwa
sygnału

Nr
przewodu

1 GND 1 VDD 1 GND 1 GND 1

2 Gate 2 VDD 2 KTY 2 Ut 2

3 - - - - - - - -

4 Count 3 - - SENSE 3 Us 3

5 - - GND 3 - - - -

6 Ref 4 GND 4 VCC 4 GND 4

7 GND 7 KTY 7 GND 7 GND 7

8 Sens 5 - - Uhih 5 - 5

9 - - Odn pel 5 - - - -

10 KTY 6 Upel 6 HEATER 6 VDD 6

Tabela 1: Interfejs elektryczny dla poszczególnych sensorów

Każdorazowo poprawność podłączenia sondy powinna zostać potwierdzona poprzez podanie
gazu.
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5 Architektury systemów

5.1 Architektura 1

Sonda Gazometryczna Alhead 4 może pracować w połączeniu z Konwerterem Sygnałów Sigma CNV ALHEAD
i wtedy wspólnie pełnią rolę Czujnika Gazu typowego dla Systemu Sigma – patrz ilustracja 4.

Ilustracja 4: Sonda Gazometryczna Alhead 4 z Konwerterem Sygnałów Sigma CNV ALHEAD

Zalety zastosowania powyższej architektury:

małe długości kabla,

wizualizacja zmierzonych stężeń na Konwerterze Sygnałów Sigma CNV ALHEAD.
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5.2 Architektura 2

Możliwe jest również zastosowanie bezpośrednich wyprowadzeń elektrod sensora – w celu podpięcia do
Karty Pomiarowej – patrz ilustracja 5.

Ilustracja 5: Sonda Gazometryczna Alhead 4 z Kartą Pomiarową

Zalety zastosowania powyższej architektury:

bezpośrednie podłączenie do Kart Pomiarowych.

Wady zastosowania powyższej architektury:

duże ilości kabla,

sygnał analogowy przesyłany na duże odległości.

6 Cykl życia

6.1 Transport

Urządzenie powinno być transportowane w sposób taki jak nowe urządzenia tego typu. Jeżeli oryginalne
pudełko, wytłoczka lub inne zabezpieczenia (np. korki) nie są dostępne, należy samodzielnie zabezpieczyć
urządzenie przed wstrząsami, drganiami i wilgocią innymi równoważnymi metodami.
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6.2 Montaż

Sonda Gazometryczna Alhead 4 przewidziana jest do montażu:

na ścianie,

na rurociągu,

na / w kanale.

Urządzenie powinno być zamontowane  w orientacji tak jak na ilustracji 3 – patrz też rozdział 3, w miejscu,
w którym istnieje lub może zaistnieć ryzyko wystąpienia niebezpiecznego stężenia. Zaleca się zastosowanie
takiej wysokości montażu, by umożliwić swobodny dostęp do urządzenia.

Do montażu na rurze lub na kanale zaleca się zastosować Adapter Wentylacyjny AW1 (PW-063-A). Ważne by
połączenie  było  szczelne  (nieszczelności  mogą  spowodować  mieszanie  gazu  co  może  skutkować
zafałszowaniem wskazania).

Poniżej  przedstawiono sposób montażu Sondy Gazometrycznej  Alhead 4 na  rurze  za  pomocą Adaptera
Wentylacyjnego AW1.

Ilustracja 6: Montaż Sondy Gazometrycznej Alhead 4 na rurze

6.3 Uruchomienie

Sonda Gazometryczna Alhead 4 nie jest urządzeniem samodzielnym (patrz rozdział 1), dlatego też w celu
sprawdzenia prawidłowego działania urządzenia / systemu należy zapoznać się z dokumentacją urządzenia
stowarzyszonego (patrz rozdział 5).

Zaleca  się  –  jeśli  to  tylko możliwe – przeprowadzanie  rozruchu instalacji  gazometrycznej  w warunkach,
w których nie występuje zagrożenie wybuchowe – np. w czasie postoju technologicznego instalacji.  Jeśli
jednak  jest  to  niemożliwe,  konieczne  jest  przestrzeganie  wszystkich  zasad  związanych  z  bezpieczną
manipulacją urządzeniami elektrycznymi w strefach zagrożonych wybuchem.
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6.4 Diagnostyka

Patrz  dokumentacja  urządzenia  stowarzyszonego  (Konwerter  Sygnałów  Sigma  CNV  ALHEAD  lub  Karta
Pomiarowa).

6.5 Czynności okresowe

Użytkownik  zobowiązany  jest  do  prawidłowego  użytkowania  urządzenia,  nie  zwalnia  to  jednak
z przeprowadzania czynności okresowych. W czasie eksploatacji systemu z Sondą Gazometryczną Alhead 4
należy  dokonywać  okresowych,  systematycznych  kontroli  działania  (przeglądy  okresowe).  Do  czynności
okresowych zaliczamy:

przeglądy okresowe,

kalibrację sond.

Wszelkie złącza ognioszczelne należy utrzymywać w czystości.

Zaleca się sprawdzanie (co pewien czas) urządzenia pod względem ochrony ognioszczelnej.  Oceny takiej
możemy dokonać na dwa sposoby:

samodzielnie odwołując się do normy PN-EN 60079-17,

zamówić jako usługę wraz z kalibracją systemu.

Usługi takiej mogą dokonać służby posiadające odpowiednie uprawnienia, przeszkolenie i doświadczenie.

Zakres normy, z jakim należy potwierdzić zgodność urządzenia (zarówno w sprawdzeniu indywidualnym, jak
również w przypadku zamówionej usługi) wyznacza użytkownik.

6.6 Kalibracja

Zastosowany w urządzeniu sensor gazu jest elementem podatnym na starzenie i wpływ środowiska, czego
naturalnym efektem jest  spadek jego czułości.  W celu  skompensowania  tego  efektu należy  dokonywać
okresowej  kalibracji  sensora,  wykonywanej  przez  autoryzowany  serwis  producenta  zgodnie  ze  sztuką,
ogólnymi zasadami bezpieczeństwa oraz szczególnymi warunkami instalacji. Częstotliwość kalibracji zależna
jest od warunków jakie panują na obiekcie, jednak nie może być dłuższa niż raz na rok. Proces kalibracji
może być przeprowadzony na kilka sposobów:

zdemontowanie  i  odesłanie  do  producenta  kompletnego  Czujnika  Gazu  (Sigma  CNV  ALHEAD
+ Sonda Gazometryczna Alhead 4),

wezwanie  autoryzowanego serwisu  producenta,  który  wykona  kalibrację  na  miejscu  u  klienta.
Koszty kalibracji i dojazdu pokrywa użytkownik.

W przypadku zastosowania Sondy Gazometrycznej  Alhead 4 do współpracy z Kartą Pomiarową zalecana jest
kalibracja u klienta.

Nie wolno samodzielnie testować Sondy Gazometrycznej Alhead 4 poprzez podawanie na nią
gazu o nieznanym składzie oraz stężeniu np.  z  zapalniczki.  Działanie takie doprowadzi  do
zatrucia sensora i rozkalibrowania sondy.
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6.6.1 Wymiana elementów eksploatacyjnych

Czas życia elementów eksploatacyjnych zależy od warunków panujących na obiekcie.

6.6.1.1 Montaż i demontaż sensora w Głowicy Pomiarowej Sondy Gazometrycznej

Zaleca się aby wszelkie manipulacje przy Sondzie Gazometrycznej były wykonywane przez
serwis producenta lub odpowiednio przeszkolone osoby. Każdorazowe rozebranie i złożenie
Głowicy Pomiarowej musi zostać zweryfikowane poprzez podanie gazu i sprawdzenie reakcji
Systemu Detekcji Gazów. Z tego względu wszelkie manipulacje przy głowicy są niezalecane.
Wszelkie manipulacje muszą być wykonywane przy wyłączonym zasilaniu sondy.

W celu zdemontowania osłony głowicy należy:

w przypadku montażu za pomocą Adaptera  Wentylacyjnego AW1  zdemontować całość łącznie
z AW1 (nie odkręcać samej Sondy Gazometrycznej – grozi przekręceniem kabla),

złapać za przepust – PWS-001-A (patrz Ilustracja 3), nie dopuścić do jego obrócenia (ze względu na
możliwość uszkodzenia złącza wewnątrz obudowy),

odkręcić Adapter Wentylacyjny AW1,

poluzować  śrubkę  blokującą  Głowicy  Pomiarowej  (PWS-003-A)  –  wkręt  d=M3;  L=3mm  (patrz
Ilustracja 3) kluczem imbusowym 1,5 mm,

odkręcić osłonę sensora – PWS-002-A (patrz Ilustracja 3),

ściągnąć z sensora wspornik,

ostrożnie  usunąć  stary  i  zamontować  nowy  sensor  w  głowicy,  zwracając  uwagę  na  właściwe
ustawienie złącz,

nanieść  niewielką  ilość  wazeliny  technicznej  na  gwint  przepustu  (zapobiega  wnikaniu  wilgoci
i korozji gwintu w przypadku pracy na zewnątrz),

założyć wspornik,

zakręcić osłonę sensora,

zakręcić śrubkę blokującą,

w przypadku montażu za pomocą Adaptera Wentylacyjnego AW1 – wkręcić Sondę Gazometryczną
w AW1,

zamontować Adapter Wentylacyjny AW1 na rurze / kanale.
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6.6.2 Konserwacja

Sondę czyścić  poprzez delikatne wycieranie  za  pomocą wilgotnej  szmatki.  Do czyszczenia
sondy nie wolno używać środków zawierających rozpuszczalniki, benzynę lub alkohole. Poza
czyszczeniem zewnętrznej części obudowy urządzenie nie wymaga konserwacji. 

W czasie czyszczenia nie dopuścić do zapchania i zaklejania spieku. W celu przedmuchania
spieku można użyć sprężonego powietrza.

6.7 Utylizacja

Ten  symbol  na  produkcie  lub  jego  opakowaniu  oznacza,  że  nie  wolno
wyrzucać go wraz z pozostałymi odpadami komunalnymi. W tym wypadku
użytkownik jest odpowiedzialny za właściwą utylizację przez dostarczenie
urządzenia  lub  jego  części  do  wyznaczonego  punktu,  który  zajmie  się
dalszą utylizacją sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Osobne zbieranie
i przetwarzanie  wtórne  niepotrzebnych  urządzeń  ułatwia  ochronę
środowiska  naturalnego i  zapewnia,  że  utylizacja  odbywa się  w sposób
chroniący  zdrowie  człowieka  i  środowisko.  Więcej  informacji  na  temat
miejsc, do których można dostarczać niepotrzebne urządzenia i ich części
do utylizacji, można uzyskać od władz lokalnych, lokalnej firmy utylizacyjnej
oraz  w  miejscu  zakupu  produktu.  Urządzenia  oraz  ich  niedziałające
elementy można również odesłać do producenta
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7 Dane techniczne

Znamionowe parametry zasilania
• Napięcie UZAS

• Moc PZAS

0 – 30 V    (w zależności od zastosowanego sensora)
Max 2 W (w zależności od zastosowanego sensora)

Warunki środowiskowe Praca Przechowywanie

• Zakres temperatur otoczenia

• Zakres wilgotności względnej

• Ciśnienie

-40 – 115OC
Zakres temperatury otoczenia może
być  ograniczony  przez  zakres
temperaturowy  zastosowanego
sensora
10 – 90% ciągle
0 – 99% chwilowo
Bez kondensacji
1013 hPa ± 10%

0 – 40OC

30 – 90% ciągle

ATEX II 2G Ex db IIC T6-T4 Gb
II 2D Ex tb IIIC

T4: -40 < Ta < 115°C
T5: -40 < Ta < 85°C
T6: -40 < Ta < 70°C

Stopień IP Bezpieczne  warunki  pracy
urządzenia  oraz  niezakłócony
dostęp gazu do sensora

Bezpieczne  warunki  pracy
urządzenia oraz możliwy zakłócony
dostęp gazu do sensora

IP63
IP65  (w  przypadku,  gdy
zastosowano Osłonę Bryzgoszczelną
PW-071-A)

IP65

Klasa ochronności elektrycznej III

Wymiary Patrz ilustracja 3

Kabel
• Średnica
• Przekrój tulejki
• Długość

12,5 mm
1,5 mm2

2,5 m

Materiał obudowy SS316L

Masa 0,7 kg

Częstotliwość obowiązkowych przeglądów
serwisowych

Patrz rozdział 6.5

Sposób montażu otwór M48x1 
Wskazane użycie Adaptera Wentylacyjnego AW1 – PW-063-A

Tabela 2: Dane techniczne
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8 Lista elementów eksploatacyjnych

Oznaczenie elementu
eksploatacyjnego

Element eksploatacyjny Czas życia Producent Kod produktu

{1} Sensor z uszczelką Zależny od typu sensora - -

{2} Osłona ognioszczelna Zależny od środowiska Atest-Gaz PWS-046-A

Tabela 3: Lista elementów eksploatacyjnych 

9 Lista akcesoriów

Kod Produktu Opis

PW-063-A Adapter Wentylacyjny AW1

PW-071-A Osłona Bryzgoszczelna OB2

Tabela 4: Lista akcesoriów

10 Sposób oznaczania produktu

Rodzaj Nazwa handlowa
Kod Sensor

Typ - M S

Sonda
Gazometryczna Alhead 4 PW-060 A

TS
EL
VOC
DET
IR
PID

S-X-X.X

M – moduł Ograniczenie stosowania

TS elektrochemiczny

EL katalityczny

VOC hot wire

DET półprzewodnikowy

IR infra-red

PID fotojonizacyjny
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S – rodzaj zastosowanego sensora Ograniczenie stosowania

S-Y1-X.X2 sensor elektrochemiczny Patrz załącznik [4]

S-CAT-X.X sensor katalityczny Patrz załącznik [3]

S-HW-X.X sensor hot wire Patrz załącznik [6]

S-Sn-X.X sensor półprzewodnikowy Patrz załącznik [2]

S-IR-X.X sensor infra-red Patrz załącznik [7]

S-PID-X.X sensor fotojonizacyjny PID Patrz załącznik [5]

Tabela 5: Sposób oznaczenia produktu

Przykład

11 Załączniki

[1] DEZG105-PL – Deklaracja Zgodności UE – Alhead 4

[2] PU-Z-030-PL – Własności  eksploatacyjne  czujników  gazu  wyposażonych  w  sensory
półprzewodnikowe DET

[3] PU-Z-054-PL – Własności eksploatacyjne czujników gazu wyposażonych w sensory katalityczne

[4] PU-Z-032-PL – Własności  eksploatacyjne  czujników  gazu  wyposażonych  w  sensory
elektrochemiczne

[5] PU-Z-034-PL – Własności eksploatacyjne czujników gazu wyposażonych w sensory fotojonizacyjne
PID

[6] PU-Z-033-PL – Własności eksploatacyjne czujników gazu wyposażonych w sensory Hot-wire 

[7] PU-Z-064-PL – Własności eksploatacyjne czujników gazu wyposażonych w sensory IR

[8] PU-Z-039 – Klasyfikacja Substancji Chemicznych stosowanych w Atest-Gaz

1 W przypadku sensora elektrochemicznego – symbol konkretnego gazu.
2 Dwie liczby kodowe, określone dla konkretnego sensora.
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Deklaracja Zgodności UE
Atest-Gaz A. M. Pachole sp. j. deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkt: 

(Rodzaj) 
Sonda Gazometryczna

(Nazwa handlowa produktu) 
Alhead 4

(Typ lub Kod produktu) 
PW-060

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującymi dyrektywami i normami:
w zakresie dyrektywy 2014/34/UE – w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich
odnoszących się  do urządzeń i  systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze
potencjalnie wybuchowej:

Oznaczenie urządzenia Nr certyfikatu Normy Jednostka certyfikująca

 II 2G Ex db IIC T6-T4 Gb FTZU 08 ATEX 0004X PN-EN 60079-0:2013
PN-EN 60079-1:2014

1026  Fizyko-Techniczny  Instytut
Badawczy, Pikartska 7, 716 07 Ostrawa
-Radvanice, Republika Czeska

 II 2D Ex tb IIIC KDB 12 ATEX 0057X PN-EN 60079-0:2013 
PN-EN 60079-31:2014

1453  Kopalnia  Doświadczalna
"BARBARA",  ul.  Podleska  72,  43-190
Mikołów, Polska

 1026 FTZU 03 ATEX Q 004 PN-EN ISO/IEC 
80079-34:2011

1026  Fizyko-Techniczny  Instytut
Badawczy, Pikartska 7, 716 07 Ostrawa
-Radvanice, Republika Czeska

w zakresie dyrektywy 2014/30/UE – w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich
odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej:
• PN-EN 50270:2007

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przeznaczenie i zakres stosowania: produkt przeznaczony jest do pracy w systemach gazometrycznych dla
środowiska mieszkalnego, handlowego i przemysłowego.

Ta Deklaracja Zgodności UE traci swoją ważność, jeżeli produkt zostanie zmieniony lub przebudowany bez
naszej zgody.

Gliwice, 21.03.2018 

Atest-Gaz A. M. Pachole sp. j.
ul. Spokojna 3, 44-109 Gliwice
NIP: 969-143-32-31

tel.: +48 32 238 87 94
fax: +48 32 234 92 71
e-mail: biuro@atestgaz.pl
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1 Wykrywane substancje

Sensory półprzewodnikowe służą do wykrywania obecności i pomiaru stężenia gazów palnych i toksycznych. 

2 Zasada działania 

Zasada działania sensora półprzewodnikowego polega na zmianie rezystancji półprzewodnika w obecności
wykrywanego gazu. Oddziaływanie fazy gazowej z powierzchnią półprzewodnika prowadzi do utworzenia
wiązań  chemicznych  pomiędzy  cząsteczkami  gazów,  a  materiałem  adsorbenta  (proces  chemisorpcji).
W atmosferze  powietrza  powierzchnia  półprzewodnika  (typu  n)  absorbuje  atomy  tlenu,  które  są  tzw.
„pułapkami  elektronowymi”  (rysunek  1).  Gdy  w  pobliżu  pojawia  się  wykrywany  gaz,  dochodzi  do
chemisorpcji  gazu  w obecności  tlenu,  dochodzi  do  uwolnienia  elektronów  i  wzrostu  przewodnictwa
elektrycznego półprzewodnika (rysunek 1).

Materiał półprzewodnika wykonany jest najczęściej z tlenku cyny(IV). Element pomiarowy podgrzewany jest
za pomocą grzałki.  Oprócz SnO2 stosowane są także inne półprzewodniki, jak np.: TiO2, WO3, GaO, Ga2O3.

adsorpcja tlenu na powierzchni półprzewodnika
(bez obecności wykrywanego gazu)

chemisorpcja wykrywanego gazu 

Rysunek 1: Zasada działania sensora półprzewodnikowego

Atest-Gaz A. M. Pachole sp. j.
ul. Spokojna 3, 44-109 Gliwice
NIP: 969-143-32-31

tel.: +48 32 238 87 94
fax: +48 32 234 92 71
e-mail: biuro@atestgaz.pl
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3 Wpływ warunków środowiskowych 

Nigdy  nie  należy  przekraczać  znamionowych  parametrów  pracy  czujnika.  Parametry  te
można znaleźć w „świadectwie kalibracji czujnika”.

Czujnik należy używać zgodnie z zapisami w Podręczniku Użytkownika.

3.1 Skład kontrolowanej atmosfery 

Przyjmuje  się,  że  standardowym  składem  atmosfery  jest  mieszanina  gazów  o  proporcjach  podanych
w  tabeli 1.

Składnik C [% vol] C [ppm]

azot 78,084 780 840

tlen 20,946 209 460

argon 0,934 9340

dwutlenek węgla 0,0360 360

neon 0,00181 18,18

hel 0,00052 5,24

metan 0,00017 1,70

krypton 0,00011 1,14

wodór 0,00005 0,50

ksenon 0,000008 0,087

Tabela 1: Typowy skład powietrza atmosferycznego

3.1.1 Wpływ obecności gazu roboczego lub innego gazu reakcyjnego 

Sensory półprzewodnikowe są mało selektywne (tzw. czułość skrośna).

Obecność gazów korozyjnych (np.: NH3, H2S, SO2) prowadzi do stopniowej utraty czułości sensora.

Gazy reakcyjne (np. SO2, NOx) mogą zawyżać lub zaniżać otrzymane sygnały.

Długotrwałe wysokie stężenia gazu roboczego wpływają na charakterystykę sensora, bez znaczenia
czy  sensor  jest  zasilony  czy  też  nie.  W  skrajnych  przypadkach  możliwe  jest  nieodwracalne
uszkodzenie sensora. 

Długotrwałe  obecności  niewielkich stężeń  gazu  roboczego  powodują  powolne  nasycanie  się
sensora. 

3.1.2 Wpływ wartości stężenia tlenu 

Stężenie tlenu ma wpływ na pracę sensora. Sensor półprzewodnikowy powinien pracować w atmosferze
o standardowym stężeniu tlenu. Najmniejsze dopuszczalne stężenie tlenu, przy jakim może pracować sensor
półprzewodnikowy to 18%.

Atest-Gaz A. M. Pachole sp. j.
ul. Spokojna 3, 44-109 Gliwice
NIP: 969-143-32-31

tel.: +48 32 238 87 94
fax: +48 32 234 92 71
e-mail: biuro@atestgaz.pl
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3.2 Wpływ temperatury 

Zmiany temperatury mają bardzo duży wpływ na charakterystykę sensora – zmiany te mogą prowadzić do
fałszywych  alarmów.  Modele  wpływu  temperatury  są  bardzo  nieregularne  co  powoduje,  że  dobra
kompensacja temperatury jest bardzo trudna.

3.3 Wpływ ciśnienia

W zakresie parametrów środowiskowych czujnika wpływ ciśnienia na pomiar jest pomijalny. 

3.4 Wpływ wilgotności

Zmiany  wilgotności  wyraźnie  wpływają  na  charakterystykę  sensora,  natomiast  nagłe  zmiany  mogą
prowadzić do fałszywych alarmów. Modele wpływu wilgoci są bardzo nieregularne co powoduje, że dobra
kompensacja wilgotności jest bardzo trudna.

3.5 Wpływ wibracji, uderzeń

Wibracje i uderzenia mogą spowodować uszkodzenie sensora. 

4 Czynniki skracające czas życia sensora

Sensory półprzewodnikowe żyją od 5 do nawet 10 lat. Istnieje jednak szereg czynników, które mogą skrócić
ich czas życia:

duże  stężenia  trucizn  tj.:  związki  metaloorganiczne,  związki  fosforoorganiczne,  związki  siarki,
związki halogenowe, olefiny,

pary  silikonu  absorbują  się  na  powierzchni  sensora  obniżając  stopniowo  jego  czułość.  Należy
unikać  narażenia  sensora  na  kleje  silikonowe,  lateksy  silikonowe,  środki  spulchniające,  oleje,
smary,

wysokie stężenia gazów korozyjnych (głównie NH3, H2S, SO2, HCl),

obecności stężeń znacznie przekraczających zakres pomiarowy,

atmosfera bardzo brudna lub o stale utrzymującej się wysokiej wilgotności,

silna nieliniowość charakterystyki przetwarzania powoduje, że sensory te mogą pracować głównie
jako detektory wycieku:

Rysunek 2: Charakterystyka sensora półprzewodnikowego 

Atest-Gaz A. M. Pachole sp. j.
ul. Spokojna 3, 44-109 Gliwice
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1 Wykrywane substancje

Czujniki wyposażone w sensory katalityczne są przeznaczone do pomiaru stężenia i wykrywania obecności
gazów  oraz  par  substancji  palnych  w  powietrzu,  w  zakresie  do  około  100%  DGW  (dolnej  granicy
wybuchowości).

2 Zasada działania

Sensor katalityczny (rysunek  1) składa się z dwóch elementów: aktywnego i  pasywnego, rozgrzanych do
wysokiej  temperatury.  Obydwa  zbudowane  są  z  bardzo  cienkiego,  zwiniętego  w  spiralę  platynowego
drucika, jednak element aktywny (rysunek  2) dodatkowo pokryty jest katalizatorem (np. pallad, platyna).
Na elemencie aktywnym zachodzi reakcja spalania. W jej wyniku wydzielane jest ciepło, które powoduje
zwiększenie  temperatury  tego  elementu  i  w  efekcie  zmianę  jego  rezystancji.  Natomiast  na  elemencie
pasywnym spalanie nie jest  możliwe, dlatego jego własności  nie zmieniają się  pod wpływem substancji
palnej. Dzięki temu element pasywny zapewnia kompensację wpływu temperatury otoczenia. Przy zmianie
temperatury otoczenia następuje taka sama zmiana rezystancji obu elementów. Element pasywny i aktywny
zintegrowane  są   w  obwodzie  mostka  Wheatstone-a,  który  zapewnia  konwersje  zmiany  rezystancji  na
napięcie.

Atest-Gaz A. M. Pachole sp. j.
ul. Spokojna 3, 44-109 Gliwice
NIP: 969-143-32-31

tel.: +48 32 238 87 94
fax: +48 32 234 92 71
e-mail: biuro@atestgaz.pl
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Rysunek 1: Widok przykładowego sensora katalitycznego

Rysunek 2: Budowa elementu aktywnego
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3 Wpływ warunków środowiskowych

Nigdy  nie  należy  przekraczać  znamionowych  parametrów  pracy  czujnika.  Parametry  te
można znaleźć w „świadectwie kalibracji czujnika”.

Czujnik należy używać zgodnie z zapisami w Podręczniku Użytkownika.

3.1 Skład kontrolowanej atmosfery

Przyjmuje  się,  że  standardowym  składem  atmosfery  jest  mieszanina  gazów  o  proporcjach  podanych
w  tabeli 1.

Składnik C [% vol] C [ppm]

azot 78,084 780 840

tlen 20,946 209 460

argon 0,934 9340

dwutlenek węgla 0,0360 360

neon 0,00181 18,18

hel 0,00052 5,24

metan 0,00017 1,70

krypton 0,00011 1,14

wodór 0,00005 0,50

ksenon 0,000008 0,087

Tabela 1: Typowy skład powietrza atmosferycznego

Gdy stężenia gazów w atmosferze różnią się znacznie od podanych w tabeli 1, należy przeprowadzić analizę
wpływu takiej sytuacji na pracę czujnika.

Sensor  katalityczny  działa  poprawnie  tylko  przy  stężeniach  objętościowych  tlenu
wynoszących około 21%.

3.1.1 Wpływ obecności gazu roboczego lub innego gazu reakcyjnego

Sensor  katalityczny  nie  jest  selektywny  -  reaguje  (z  różną  czułością)  na  większość  substancji  palnych
pojawiających się w jego otoczeniu.  Z tego względu konieczne jest uwzględnienie ich obecności w czasie
pracy czujnika.

Stosując czujniki z sensorami katalitycznymi, należy być świadomym, że:

Długotrwała  obecność  istotnych  stężeń  powoduje  szybsze  zużycie  sensora.  Zasadniczo  sensory
katalityczne  służą  do  wykrywania  incydentalnej  obecności  gazów  palnych.  Nie  powinny  one
pracować w atmosferach w których gazy palne o stężeniach powyżej około 20% DGW występują
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w sposób ciągły bądź długotrwały, gdyż może prowadzić to do szybkiego zmniejszenia ich czułości
i pojawienia się dryftu zera.

Stężenia  powyżej  100% DGW, nawet  chwilowo utrzymujące się,  mogą  prowadzić  do fizycznego
zużycia się sensora. Z powyższych powodów czujniki pracujące w miejscach gdzie mogą wystąpić
takie warunki są / powinny być  wyposażane w mechanizmy zabezpieczające przed negatywnym
działaniem wysokich stężeń.

Bardzo wysokie stężenie gazu palnego (znacznie powyżej 100% DGW) prowadzi do zmniejszenia
stężenia tlenu -  tym samym do obniżenia wskazania sensora. Stężenia objętościowe zbliżone do
100% mogą dać w efekcie zerową reakcję sensora, jak przedstawiono to na rysunku  3 (przykład:
małe pomieszczenie i duże ilość gazu palnego uwolnione do atmosfery). Patrz też punkt 3.1.2.

3.1.2 Wpływ wartości stężenia tlenu

Do  poprawnego  działania  sensora  katalitycznego  niezbędny  jest  tlen.  Jeżeli  monitorowana  atmosfera
zawiera  gaz  lub  gazy,  które  rozrzedzają  lub  zastępują  powietrze  (zmniejszając  przez  to  stężenie  tlenu),
na przykład azot lub dwutlenek węgla, to czujnik katalityczny może dać niską lub nawet zerową odpowiedź. 

Podobny  efekt  może  wystąpić  w  przypadku  uwolnienia  do  atmosfery  dużych  ilości  gazu  reakcyjnego
(tworzącego stężenie powyżej zakresu pomiarowego) – z powodu zbyt małej ilości tlenu, wskazanie stężenia
przez czujnik będzie mniejsze niż w rzeczywistości, a może nawet wynieść zero.

3.2 Wpływ temperatury

Temperatura  może  mieć  wpływ  na  charakterystykę  sensora.  W  zakresie  parametrów  środowiskowych
czujnika jej wpływ jest kompensowany na drodze elektronicznej.

3.3 Wpływ ciśnienia

W zakresie parametrów środowiskowych czujnika wpływ ciśnienia na pomiar jest pomijalny.

3.4 Wpływ wilgotności

W zakresie parametrów środowiskowych czujnika wpływ wilgotności na pomiar jest pomijalny.
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Rysunek 3: Przykładowa charakterystyka sensora katalitycznego

Ur – napięcie wyjściowe układu sensora
DGW – dolna granica wybuchowości
GGW – górna granica wybuchowości

0,88 %
(20% DGW)
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3.5 Wpływ wibracji, uderzeń

Wibracje i uderzenia mają wpływ na pracę czujnika, ponieważ mogą spowodować:

uszkodzenie delikatnych części sensora (np. elementu detekcyjnego, kompensacyjnego),

przesunięcie zera sensora.

Należy  zadbać  by  czujnik  nie  był  narażony  na  uderzenia  oraz  wibracje  przekraczające  amplitudę
(międzyszczytową)  drgań  wynoszącą  0,15  mm  dla  częstotliwości  powyżej  10  Hz. W  żadnym  wypadku
przyspieszenie szczytowe nie powinno przekroczyć wartości 19,6 m/s2.

3.6 Wpływ zjawisk fizykochemicznych

W przypadku związków chemicznych o wysokiej temperaturze zapłonu (ok. 50°C i więcej) należy
pamiętać,  że w typowych warunkach środowiskowych (temperatura otoczenia poniżej  40°C) jest
mało  prawdopodobne  by  były  one  w  stanie  wytworzyć  atmosferę  zbliżoną  do  100%  DGW.
Szczególnie w przypadku temperatur otoczenia poniżej 0°C może się okazać, że osiągnięcie stężeń
mierzalnych  przez  sensor  katalityczny  (rzędu  10%  DGW)  jest  niemożliwe.  W  takim  wypadku
konieczne jest zastosowanie innej metody pomiarowej.

Wysokie  stężenie  gazów  inertyzujących  (np.  argon,  hel)  może  zmienić  równowagę  termiczną
sensora, powodując pozorny odczyt obecności substancji palnej.

4 Czynniki skracające czas życia sensora

4.1 Trucizny i inhibitory

Dla  każdej  reakcji   zachodzącej  z  udziałem  katalizatora  istnieje  zbiór  substancji,  które  powodują
permanentne (trucizny) lub czasowe spowolnienie (inhibitory) tej reakcji, czego skutkiem jest zmniejszona
czułość sensora – w szczególnym wypadku brak reakcji na substancję palną.

Dla sensorów katalitycznych, po stronie element aktywnego, wyróżniamy następujące trucizny:

silikony  (związki  krzemoorganiczne)  – np.  PDMS  (polidimetylosiloksan),  HDMS
(heksametylodisiloksan),  uszczelniacze,  kleje,  środki  spulchniające,  specyficzne  oleje  i  smary,
niektóre środki medyczne;

związki metaloorganiczne – np. związki Grignarda, czteroetylek ołowiu (benzyna ołowiowa, niektóre
paliwa lotnicze);

związki  fosforoorganiczne  – np.  w  środkach  chwastobójczych,  owadobójczych,  estry  fosforowe
w ognioodpornych płynach hydraulicznych;

oraz inhibitory:

związki siarki – np. siarkowodór, merkaptany, disiarczek węgla, dwutlenek siarki;

związki halogenowe – np. chlorek metylu, niektóre freony (m. in.  R134a), chlorek winylu;

olefiny – np. styren, propylen, akrylonitryl.

Dla  elementu pasywnego sensora katalitycznego trucizną jest acetylen.
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1 Wykrywane substancje

Czujniki  wyposażone w sensory  elektrochemiczne są  przeznaczone do pomiaru i  wykrywania  obecności
określonych substancji w atmosferach gazowych w stężeniach generalnie powyżej pojedynczych „ppm”, ale
w niektórych przypadkach (np. tlen, wodór) ich stężenia mogą mieć dziesiątki lub setki tysięcy „ppm”.

Gazy  te  mają  charakterystyczne  dla  siebie  zakresy  pomiarowe.  Większość  wykrywanych  substancji  to
głównie lotne związki nieorganiczne. Mogą być również wykrywane niektóre związki organiczne, np. etylen,
tlenek etylenu.

W tabeli 1 przedstawiono przykładową listę substancji wykrywanych przez sensory elektrochemiczne.
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Tabela 1: Substancje wykrywane przez sensory elektrochemiczne

Nazwa związku (PL) Nazwa systematyczna (PL) Wzór sumaryczny CAS
tlen tlen O2 7782-44-7
ozon tritlen O3 10028-15-6
wodór wodór H2 1333-74-0
amoniak azan NH3 7664-41-7
arsenowodór arsan AsH3 7784-42-1
tlenek węgla tlenek węgla (II) CO 630-08-0
chlor chlor Cl2 7782-50-5
dwutlenek chloru ditlenek chloru, tlenek chloru (IV) ClO2 10049-04-4
tlenek etylenu oksiran C2H4O 75-21-8
formaldehyd metanal HCHO 50-00-0
hydrazyna diazan N2H4 302-01-2
chlorowodór chlorek wodoru HCl 7647-01-0
cyjanowodór cyjanowodór HCN 74-90-8
siarkowodór siarczek wodoru, sulfan H2S 7783-06-4
tlenek azotu tlenek azotu (II) NO 10102-43-9
dwutlenek azotu ditlenek azotu, tlenek azotu (IV) NO2 10102-44-0
fosgen tlenochlorek węgla COCl2 75-44-5
silan monosilan SiH4 7803-62-5
dwutlenek siarki ditlenek siarki, tlenek siarki (IV) SO2 7446-09-5
etylen eten C2H4 74-85-1
tetrahydrotiofen (THT) tetrahydrotiofen lub tiacyklopentan C4H8S 110-01-0
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2 Zasada działania

Sensory elektrochemiczne to mikroogniwa galwaniczne. Na ilustracji 1 przedstawiono uproszczoną budowę
sensora elektrochemicznego.

Wlot  sensora  (1)  zabezpieczony  jest  membraną  (6),  która  uniemożliwia  przenikanie  wody  oraz
zanieczyszczeń  do  jego  wnętrza.  Najprostszy  sensor  elektrochemiczny  składa  się  z  dwóch  elektrod:
pomiarowej (2) i pomocniczej (3) (zwanej też przeciwelektrodą) zanurzonych w elektrolicie (4). Na pierwszej
elektrodzie,  w  zależności  od  wykrywanego  gazu,  zachodzi  reakcja  redukcji  lub  utleniania,  która  jest
równoważona na elektrodzie pomocniczej poprzez odpowiednio utlenianie wody lub redukcję tlenu. W celu
zwiększenia wydajności sensora stosuje się trzecią elektrodę - odniesienia (5). Ma ona stały potencjał, który
nie zależy od stężenia mierzonego gazu. Dzięki reakcjom elektrodowym generowane są elektrony,  których
uporządkowany przepływ - prąd elektryczny jest proporcjonalny do stężenia wykrywanego gazu. 

Przykład reakcji dla sensora tlenku węgla:

Elektroda pracująca:  CO + H2O -> CO2 + 2H+ + 2e-

Elektroda pomocnicza: ½O2 + 2H+ + 2e- -> H2O

Reakcja sumaryczna: CO + ½O2 -> CO2
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Ilustracja 1: Budowa sensora elektrochemicznego
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1 – wlot sensora
2 – elektroda pomiarowa
3 – elektroda pomocnicza
4 – elektrolit
5 – elektroda odniesienia
6 – membrana

1
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3 Wpływ warunków środowiskowych

Nigdy  nie  należy  przekraczać  znamionowych  parametrów  pracy  czujnika.  Parametry  te
można znaleźć w „świadectwie kalibracji czujnika”.

Czujnik należy używać zgodnie z zapisami w Podręczniku Użytkownika.

3.1 Skład kontrolowanej atmosfery

Przyjmuje  się,  że  standardowym składem atmosfery  jest  mieszanina  gazów o  proporcjach  podanych  w
tabeli 2.

Składnik C [%vol] C [ppm]

azot 78,084 780 840

tlen 20,946 209 460

argon 0,934 9340

dwutlenek węgla 0,0360 360

neon 0,00181 18,18

hel 0,00052 5,24

metan 0,00017 1,70

krypton 0,00011 1,14

wodór 0,00005 0,50

ksenon 0,000008 0,087

Tabela 2: Typowy skład powietrza atmosferycznego

Gdy stężenia gazów w atmosferze różnią się znacznie od podanych w tabeli 2, należy przeprowadzić analizę
wpływu takiej sytuacji na pracę czujnika.

Niniejsza publikacja zakłada, że czujnik pracuje w atmosferze o standardowym składzie.

3.1.1 Wpływ obecności substancji w kontrolowanej atmosferze

Sensor elektrochemiczny jest względnie selektywny. To znaczy, że oprócz „gazu roboczego”, czyli tego na
który czujnik ma reagować, sensory te reagują również na stosunkowo niewielką ilość innych substancji w
porównaniu do innych technik pomiarowych.

Ze względu na wskazanie, dla każdego czujnika istnieje lub może istnieć zbiór substancji:

na które sensor reaguje  in  plus dając dodatni  sygnał proporcjonalny do stężenia substancji  (np.
tlenek węgla na sensorze tlenku węgla będący dla niego „gazem roboczym”, wodór na sensorze
tlenku węgla),

na które sensor reaguje  in minus dając ujemny sygnał proporcjonalny do stężenia substancji (na
przykład dwutlenek azotu dla sensora dwutlenku siarki),
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na które sensor nie reaguje (sygnał wyjściowy nie zmienia się – np. azot na sensorze tlenku węgla).

Dla każdego czujnika istnieje lub może istnieć zbiór substancji:

które  są  obojętne  dla  sensora  –  nie  wchodzą  w reakcje  chemiczne  z  elementem detekcyjnym
sensora (np. azot na sensorze tlenku węgla)

które  wchodzą  w  reakcje  chemiczne  z  elementem  detekcyjnym  sensora  i  nie  powodują
ponadnormalnej degradacji jego właściwości (np. gaz roboczy sensora),

które  oddziałują  na  elementy  sensora  i  powodują  chwilową  lub  permanentną  degradację  jego
parametrów lub właściwości.

Ze względu na zjawiska fizykochemiczne dla każdego czujnika może istnieć zbiór substancji, które oddziałują
z  substancją  roboczą  powodując  brak  możliwości  dotarcia  gazu  roboczego do  elementów detekcyjnych
sensora (np. amoniak rozpuszczający się w parze wodnej). W przypadku niektórych substancji (np. chlor,
fosgen, chlorowodór, dwutlenek siarki) zakres pracy sensora jest na tyle niski, iż gaz o takich stężeniach
może być pochłaniany przez parę wodną znajdującą się w atmosferze bądź skondensowaną na elementach
czujnika.  Nie  będzie  on  tym  samym  widoczny  dla  czujnika  -  tak  długo  aż  jego  stężenie  nie  osiągnie
odpowiednio wysokiej wartości i nie nasyci wykroplonej pary wodnej znajdującej się na drodze do sensora.

3.1.2 Wpływ obecności gazu roboczego lub innego gazu reakcyjnego

Reakcja gazu z elementem detekcyjnym sensora powoduje jego zużywanie, dlatego czujniki wyposażone w
sensory elektrochemiczne są przeznaczone do pomiaru i wykrywania krótkotrwałej obecności określonych
gazów w atmosferze. Zarówno dłuższe utrzymywanie się stężeń o wartościach mieszczących się w zakresie
pomiarowym, jak też i nawet chwilowych stężeń spoza zakresu pomiarowego prowadzi do szybszego zużycia
sensora.

3.1.3 Wpływ wartości stężenia tlenu

Zależnie od sensora, do reakcji elektrochemicznej w większości wypadków potrzebny jest tlen. Na krótki
okres czasu wystarczy tlen rozpuszczony w elektrolicie, jednakże stałe działanie w atmosferze beztlenowej
nie jest najczęściej możliwe.

3.2 Wpływ temperatury

Temperatura  mierzonej  atmosfery  ma  wpływ  na  charakterystykę  sensora.  Jej  wpływ  w  zakresie  pracy
sensora jest kompensowany na drodze elektronicznej.

Bardzo szybkie zmiany temperatury powietrza w znamionowym zakresie temperaturowym czujnika mogą
powodować reakcje sensora na to zjawisko.

Szybkie zmniejszenie temperatury może powodować szybkie zwiększenie wilgotności względnej, a co za tym
idzie reakcję sensora.

3.3 Wpływ wilgotności

Zależnie od sensora, do reakcji elektrochemicznej potrzebna jest woda, dlatego sensory te nie mogą
pracować  w  atmosferze  o  bardzo  niskiej  wilgotności  względnej.  W  przypadku  pracy  w  takich
warunkach może dojść  do zatężania  elektrolitu,  który  jest  żrący  i  może powodować zniszczenie
sensora.

Gdy wilgotność mierzonej atmosfery mieści się w zakresie znamionowym pracy czujnika nie ma ona
wpływu na wskazania.  Jednak gwałtowne, skokowe zmiany wilgotności  w mierzonej  atmosferze
mogą  powodować  chwilowe  pojawienie  się  sygnału  mimo  braku  gazu  roboczego  w  otoczeniu
sensora.
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Należy brać pod uwagę zjawiska powodujące, że gaz roboczy oddziałuje z wilgocią w atmosferze nie
pozwalając mu na dotarcie do sensora (np. opary amoniaku, chloru, chlorowodoru, fosgenu itp.).

Kondensacja pary wodnej może powodować zablokowanie dopływu gazu roboczego do sensora.

3.4 Wpływ ciśnienia

Nagła zmiana ciśnienia w obecności gazu roboczego może powodować niepoprawne wskazanie czujnika
proporcjonalne do szybkości i wielkości zmiany ciśnienia.

3.5 Wpływ wibracji, uderzeń

Należy  zadbać  by  czujnik  nie  był  narażony  na  uderzenia  oraz  wibracje  przekraczające  amplitudę  drgań
wynoszącą 0,15mm i częstotliwości powyżej 10Hz.

4 Czynniki skracające czas życia sensora

Czas życia sensora limitowany jest wskutek stopniowego zużywania elektrolitu oraz elektrod.

Czas ten może ulec znacznemu skróceniu w skutek:

długotrwałego utrzymywania się stężeń o wartościach mieszczących się w zakresie pomiarowym,

chwilowej obecności stężeń przekraczających znacznie zakres pomiarowy,

działania skrajnych wilgotności (powietrza bardzo suchego bądź bardzo wilgotnego),

zbyt wysokiej temperatury otoczenia,

pojawiania się skokowych zmian ciśnienia.
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1 Wykrywane substancje

Czujniki  wyposażone  w  sensory  fotojonizacyjne  przeznaczone  są  do  pomiaru  i  wykrywania  obecności
substancji  gazowych, których energia jonizacji  jest niższa niż energia lampy. Są to głównie lotne związki
organiczne (LZO). 

Przykłady LZO mogących zostać wykrytych przez sensor PID zaopatrzony w lampę o energii 10,6 eV:

węglowodory alifatyczne – np. pentan, oktan, heksan,

węglowodory aromatyczne – np. toluen, ksylen, benzen, 

alkohole – np. etanol, propanol,

aldehydy, ketony, estry, 

aminy, sulfidy,

inne, m.in.: paliwa lotnicze, benzyna, a także niektóre związki nieorganiczne.

Sensory  PID  mogą  być  wyposażone  także  np.:  lampę  o  energii  11,7  eV,  która  poza  substancjami
wymienionymi powyżej, jest w stanie wykrywać takie substancje jak: metanol, acetylen czy formaldehyd.
Lampa ta ma jednak bardzo krótki czas życia (około 1 tydzień).

2 Zasada działania 

Zasada działania sensora  PID opiera się  na  zjawisku fotojonizacji.  W sensorze  PID gaz przechodzi  przez
wiązkę promieniowania UV, generowaną przez lampę pobudzaną przez źródło prądu. Promieniowanie UV
opuszcza  lampę przez  okno.  W wyniku  zderzenia  fotonu  o energii  wyższej  niż  energia  jonizacji  lotnego
związku  następuje  emisja  elektronów.  Napięcie  pomiędzy  elektrodami  powoduje  powstanie  strumienia
jonów dodatnich i jonów ujemnych, które popłyną w przeciwnych zwrotach. Wówczas w obwodzie pojawi
się prąd o natężeniu proporcjonalnym do stężenia gazu. Odpowiednio wzmocniony sygnał da informację
o stężeniu gazu.

Rysunek 1: Schemat działania sensora fotojonizacyjnego 

Atest-Gaz A. M. Pachole sp. j.
ul. Spokojna 3, 44-109 Gliwice
NIP: 969-143-32-31

tel.: +48 32 238 87 94
fax: +48 32 234 92 71
e-mail: biuro@atestgaz.pl

s. 2/4 Załącznik: PU-Z-034-PL R02

•

M

M+ e-

-

+

Us

  lampa UV
  źródło prądu 

  okno   kationy i elektrony

  wzmacniacz  elektrody

     różnica
 potencjałów



www.atestgaz.pl

3 Wpływ warunków środowiskowych 

Nigdy  nie  należy  przekraczać  znamionowych  parametrów  pracy  czujnika.  Parametry  te
można znaleźć w "świadectwie kalibracji czujnika".

Czujnik należy używać zgodnie z zapisami w Podręczniku Użytkownika.

3.1 Wpływ obecności gazu roboczego lub innego gazu reakcyjnego 

Niektóre  substancje  mogą  polimeryzować  na  oknie  lampy  pod  wpływem  promieniowania
generowanego przez lampę UV. Prowadzi to do stopniowego obniżania czułości.

Stale utrzymująca się obecność wysokich stężeń gazu roboczego prowadzi do utraty czułości przez
sensor. Dostępne są rozwiązania znacznie zmniejszające ten efekt. 

Sensor fotojonizacyjny  nie  jest  selektywny.  Reaguje  na  wszystkie  substancje  o  energii  jonizacji
mniejszej niż emitowane przez lampę np. 10,6 eV. 

Zawartość  tlenu  w  atmosferze  nie  niszczy  sensora  PID  –  może  on  pracować  przy  dowolnym
stężeniu tlenu. Wartość stężenia tlenu w atmosferze ma jednak wpływ na wskazanie czujnika. 

3.2 Wpływ temperatury 

Temperatura  ma  wpływ  na  pracę  czujnika.  W  przypadku  szczególnych  wymagań  wpływ  ten  może  być
kompensowany na drodze elektronicznej.

3.3 Wpływ wilgotności 

Podczas pomiaru para wodna może pochłaniać emitowane promieniowanie, efektem czego jest obniżenie
czułości sensora. Wpływ ten może być kompensowany na drodze elektronicznej.

3.4 Wpływ ciśnienia 

Gdy w otaczającej czujnik atmosferze nie ma gazu reakcyjnego zmiany ciśnienia nie spowodują
zmian wskazań czujnika (brak wpływu na „zero” czujnika).

Zmiana  ciśnienia  absolutnego  może  wywoływać  zmiany  wskazań  czujnika  podczas  obecności
w atmosferze gazu reakcyjnego, ze względu na to, że czułość sensora zależna jest od ciśnienia
parcjalnego.

Odpowiednio duży impuls ciśnienia może doprowadzić do uszkodzenia sensora.

3.5 Wpływ wibracji, uderzeń

Wibracje i uderzenia mają wpływ na pracę czujnika. Mogą one spowodować przede wszystkim:

uszkodzenie delikatnych części sensora,

przesunięcie zera sensora.
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4 Czynniki skracające czas życia sensora 

Czas życia sensora zależny jest głównie od czasu życia lampy UV. 

Na czas życia sensora ma wpływ:

substancje, które mogą osadzać się na elementach optycznych lampy, prowadzące do obniżania
czułości (wymagane jest więc okresowe czyszczenie),

pod  wpływem  promieniowania  UV  niektóre  substancje  mogą  polimeryzować.  Prowadzi  to  do
obniżania czułości sensorów,

obecności stężeń znacznie przekraczających zakres pomiarowy,

temperatura otoczenia, wykraczająca poza zakres parametrów środowiskowych czujnika,

skokowe zmiany ciśnienia, wykraczające poza zakres parametrów środowiskowych czujnika,

atmosfera bardzo brudna oraz o stale utrzymującej się wysokiej wilgotności.
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1 Wykrywane substancje 

Sensory Hot-wire służą do pomiaru stężenia i wykrywania obecności gazów i par substancji palnych, jak np.:

węglowodory,

opary alkoholi,

gazu koksowniczego,

wodoru.

2 Zasada działania

Sensor  gazu  typu  Hot-wire  dokonuje  pomiaru  stężenia  gazu  dzięki  zmianom  rezystancji  platynowego
przewodu,  przez  adsorpcję  gazu  na  powierzchni  półprzewodnika  z  tlenku  metalu.  Sensor  składa  się
z elementu czułego i kompensacyjnego, które stanowią dwie gałęzie mostka. W przypadku ekspozycji na gaz
palny, rezystancja elementu czułego maleje, a napięcie wyjściowe mostka zwiększa się proporcjonalnie do
stężenia gazu. Element kompensacyjny stanowi referencję i kompensuje wpływ temperatury. 

Rysunek 1: Budowa elementu czułego

3 Wpływ warunków środowiskowych

Nigdy  nie  należy  przekraczać  znamionowych  parametrów  pracy  czujnika.  Parametry  te
można znaleźć w świadectwie kalibracji czujnika.

Czujnik należy używać zgodnie z zapisami w Podręczniku Użytkownika.
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3.1 Skład kontrolowanej atmosfery

Przyjmuje się, że standardowym składem atmosfery jest mieszanina gazów o proporcjach podanych w tabeli
1.

Składnik C [% vol] C [ppm]

azot 78,084 780 840

tlen 20,946 209 460

argon 0,934 9340

dwutlenek węgla 0,0360 360

neon 0,00181 18,18

hel 0,00052 5,24

metan 0,00017 1,70

krypton 0,00011 1,14

wodór 0,00005 0,50

ksenon 0,000008 0,087

Tabela 1: Typowy skład powietrza atmosferycznego

3.1.1 Wpływ obecności gazu roboczego lub innego gazu reakcyjnego

Sensory te łączą zalety i wady sensorów katalitycznych i półprzewodnikowych. Reagują one na większość
gazów  palnych,  freony,  aerozole.  Obecność  gazów  maskujących  może  doprowadzić  do  wywoływania
fałszywych alarmów i wskazań sensorów. Unikać więc należy: 

oparów farb i rozpuszczalników, farb olejnych,

aerozoli, perfum,

oparów spirytusu, benzyny,

skraplającej się pary wodnej.

Długotrwała obecność wysokich stężeń gazu roboczego powoduje obniżenie czułości sensora. 

3.1.2 Wpływ wartości stężenia tlenu 

Stężenie  tlenu ma wpływ na  pracę  sensora.  Sensor  powinien pracować w atmosferze  o standardowym
stężeniu tlenu. 

3.2 Wpływ temperatury

Temperatura  ma  wpływ  na  charakterystykę  sensora.  Wpływ  ten  może  być  kompensowany  na  drodze
elektronicznej.

3.3 Wpływ ciśnienia 

W zakresie parametrów środowiskowych czujnika wpływ ciśnienia na pomiar jest pomijalny.

3.4 Wpływ wilgotności

Nadmiar wilgoci wpływa na czułość sensora. Jeśli na sensorze skropli się woda i pozostawać będzie długo na
jego powierzchni dochodzić będzie do obniżenia czułości. 

3.5 Wpływ wibracji, uderzeń

Silne wibracje i uderzenia mogą spowodować uszkodzenie sensora.
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4 Czynniki skracające czas życia sensora 

Istnieje wiele czynników, które skracają czas życia sensora Hot-wire: 

pary  silikonu  absorbują  się  na  powierzchni  sensora  obniżając  stopniowo  jego  czułość.  Należy
unikać  narażenia  sensora  na  kleje  silikonowe,  lateksy  silikonowe,  środki  spulchniające,  oleje,
smary,

wysokie stężenia gazów korozyjnych (głównie NH3, H2S, SO2, HCl),

barażenie na metale alkaliczne, solankę oraz halogeny (głównie fluor),

obecności stężeń znacznie przekraczających zakres pomiarowy,

napięcie zasilania wyższe od deklarowanego w specyfikacji technicznej sensora,

atmosfera bardzo brudna lub o stale utrzymującej się wysokiej wilgotności,

temperatura otoczenia, wykraczająca poza zakres parametrów środowiskowych czujnika.
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1 Wykrywane substancje

Sensory NDIR (ang.  nondispersive infrared sensor),  powszechnie zwane sensorami IR,  służą do pomiaru
stężenia  gazów  posiadających  zdolność  pochłaniania  fali  elektromagnetycznej  w  zakresie  podczerwieni.
Są to przede wszystkim:

związki organiczne, zwłaszcza metan,

dwutlenek węgla,

inne (np. tlenek węgla, związki azotu, amoniak, freony, SF6).

Czujniki te nie wykrywają wodoru.

2 Zasada działania

Sensory  NDIR  działają  w  oparciu  o  zjawisko  pochłaniania  fali  promieniowania  podczerwonego  (IR)
o określonej długości przez określone gazy. Jeżeli na drodze tego promieniowania znajdzie się odpowiedni
gaz,  to zaabsorbuje on część tego promieniowania. Czujnik składa się ze źródła promieniowania IR oraz
detektora  mierzącego  jego  intensywność.  Mierzony  gaz  przepływa  pomiędzy  tymi  elementami.  Spadek
intensywności wiązki promieniowania IR jest miarą stężenia gazu. 

3 Wpływ warunków środowiskowych

Nigdy  nie  należy  przekraczać  znamionowych  parametrów  pracy  czujnika.  Parametry  te
można znaleźć w „świadectwie kalibracji czujnika”.

Czujnik należy używać zgodnie z zapisami w Podręczniku Użytkownika.

3.1 Skład kontrolowanej atmosfery

Z  uwagi  na  zasadę  działania  czujniki  wyposażone  w  sensory  NDIR  mogą  pracować  w  różnego  rodzaju
atmosferach – w tym tych pozbawionych tlenu.

3.1.1 Wpływ obecności gazu roboczego lub innego gazu reakcyjnego

Sensory NDIR charakteryzują się względną selektywnością, tj.:

w zasadzie nie będą selektywne w ramach grupy związków organicznych,

będą selektywne dla gazów o różnej energii pochłaniania w paśmie podczerwieni.

Metoda pomiaru stężeń za pomocą sensorów NDIR (szczególnie w odniesieniu do związków organicznych),
jest metodą alternatywną względem metod katalitycznych wszędzie tam gdzie:

obecność gazu w atmosferze może być długotrwała bądź ciągła,

występuje potrzeba pomiaru stężenia powyżej 100% DGW (do 100% stężenia objętościowego),

występuje potrzeba pomiaru stężenia związków organicznych w atmosferze o niskiej bądź zerowej
zawartości tlenu,

występuje  potrzeba  pomiaru  stężenia  gazów  palnych  w  powietrzu,  lecz  występujące  gazy
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zakłócające  bądź  niszczące  dla  sensora  katalitycznego  nie  pozwalają  na  stosowanie  czujników
katalitycznych.

Obecność  skrajnie  wysokich  stężeń  innych  gazów  niż  gaz  roboczy  (gazów  towarzyszących)  może
uniemożliwić pomiar stężenia gazu roboczego -  ze względu na wysokie pochłanianie promieniowania IR
przez gaz towarzyszący (np. CO2 w czujniku CH4).

3.1.2 Wpływ wartości stężenia tlenu

Wartość stężenia tlenu w atmosferze nie ma wpływu na wskazania czujnika.

3.2 Wpływ temperatury

W zakresie parametrów środowiskowych czujnika wpływ wolnych zmian temperatury jest kompensowany
na drodze elektronicznej. Jednak szybkie zmiany temperatury mogą powodować fałszywe wskazania.

3.3 Wpływ ciśnienia

Gdy w otaczającej  czujnik  atmosferze  nie ma gazu reakcyjnego zmiany ciśnienia nie  spowodują
zmian wskazań czujnika (brak wpływu na „zero” czujnika).

Zmiana  ciśnienia  absolutnego  może  wywoływać  zmiany  wskazań  czujnika  podczas  obecności
w atmosferze  gazu  reakcyjnego,  ze  względu na  to,  że  czułość  sensora  zależna jest  od ciśnienia
parcjalnego.

Odpowiednio duży impuls ciśnienia może doprowadzić do uszkodzenia sensora.

3.4 Wpływ wilgotności

W zakresie parametrów środowiskowych czujnika wpływ wilgotności jest pomijalny.

3.5 Wpływ wibracji, uderzeń

Drgania  mogą  wywołać  tzw.  efekt  mikrofonowy  w  sensorze  -  objawiający  się  zmianą  odczytywanego
stężenia.

Należy  zadbać  by  czujnik  nie  był  narażony  na  uderzenia  oraz  wibracje  przekraczające  amplitudę
(międzyszczytową)  drgań  wynoszącą  0,15  mm  dla  częstotliwości  powyżej  10  Hz. W  żadnym  wypadku
przyspieszenie szczytowe nie powinno przekroczyć wartości 19,6 m/s2.

3.6 Wpływ zjawisk fizykochemicznych

W przypadku związków chemicznych o wysokiej temperaturze zapłonu (ok. 50°C i więcej) należy pamiętać,
że  w  typowych  warunkach  środowiskowych  (temperatura  otoczenia  poniżej  40°C)  jest  mało
prawdopodobne  by  były  one  w  stanie  wytworzyć  atmosferę  zbliżoną  do  100%  DGW.  Szczególnie
w przypadku temperatur otoczenia poniżej 0°C może się okazać, że osiągnięcie stężeń mierzalnych przez
sensor katalityczny (rzędu 10% DGW) jest niemożliwe. W takim wypadku konieczne jest zastosowanie innej
metody pomiarowej.

4 Czynniki skracające czas życia sensora

Obecne  w  atmosferze  zanieczyszczenia  ciekłe  lub  stałe  mogą  spowodować  błędne  wskazania  czujnika,
a z czasem uszkodzenie sensora przez zanieczyszczenie jego ścieżki gazowej (np. skroplona na elementach
optycznych  sensora  para  wodna  po  odparowaniu  pozostawi  znajdujące  się  w  niej  wcześniej
zanieczyszczenia).

Gazy  korozyjne (głównie  NH3,  H2S,  SO2,  HCl),  szczególnie  w obecności  pary  wodnej,  mogą doprowadzić
do fizycznego zniszczenia ścieżki gazowej sensora.
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Klasyfikacja Substancji Chemicznych 

stosowanych w Atest-Gaz
Ze  względu  na  potrzebę  prezentowania  stałego,  wysokiego  poziomu  usług  serwisowych, 

zapewnienia bezpieczeństwa procesu kalibracji oraz stworzenia podstaw do racjonalnej kalkulacji kosztów 

tego  procesu,  w  przedsiębiorstwie  Atest-Gaz  opracowano  opisaną  poniżej  „Klasyfikację  Substancji 

Chemicznych”.

Klasyfikacja określa złożoność procesu kalibracji danego typu czujników, biorąc pod uwagę dwa kryteria:

stabilność mieszanki kalibracyjnej (kryterium A):

• łatwość wytworzenia oraz jej trwałość,

• złożoność ergonomiczną czynności,

• wymagane doświadczenie i wiedzę pracownika wykonującego kalibrację,

• wymagane wyposażenie,

• wymagania środowiskowe dla procesu (np. warunki pogodowe).

bezpieczeństwo / potencjalne zagrożenie generowane przez mieszankę (kryterium B).

Obydwa  te  kryteria  mają  wpływ  zarówno  na  ostateczny  koszt  usługi  kalibracji  jak  też  i  na  poziom 

kompetencji wymagany od osoby przeprowadzającej kalibrację.

Klasyfikacja ta jest stosowana zarówno przez spółkę Atest-Gaz jak też i przez współpracujące z nią podmioty 

– dystrybutorów, autoryzowane punkty serwisowe oraz użytkowników systemów.

W przypadku kalibracji substancjami „krosowymi” klasyfikacja odbywa się zgodnie z kategorią substancji, 

która jest stosowana (np. dla czujnika z sensorem PID jest to izobutylen, czyli gr. B0 A0).

Czujniki poddaje się klasyfikacji na etapie ofertowania.

Na kolejnej stronie prezentujemy tabele przedstawiające powyższe zależności.
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Kategoria Opis Warunki kalibracji obiektowej 

A0
Gazy butlowe,

stabilne środowiskowo

i

i

Brak opadów atmosferycznych,

brak silnych wiatrów,

temperatura powyżej – 10 oC¹.

W pozostałych przypadkach kalibracja w miejscu spełniającym ww. warunki 

(konieczny demontaż czujników).

A1

Gazy butlowe,

niestabilne środowiskowo

lub pochłaniane przez 

wilgoć

i

i

i

Brak opadów atmosferycznych, 

brak silnych wiatrów,

temperatura powyżej + 10 oC1,

RH poniżej 70 %.

W pozostałych przypadkach kalibracja w miejscu spełniającym ww. warunki 

(konieczny demontaż czujników).

A2

Gazy niedostępne 

w butlach, możliwe do 

wygenerowania 

obiektowo

jak A1

W pozostałych przypadkach kalibracja w miejscu spełniającym ww. warunki 

(konieczny demontaż czujników).

A3 Kalibracja laboratoryjna

Kalibracja  obiektowa  niemożliwa,  tylko  kalibracja  laboratoryjna, 

prawdopodobnie w siedzibie producenta.

Grupa  ta  obejmuje  także  warunki  wynikające  z  innych  powodów,  np. 

konieczność kompensacji temperaturowej, nieliniowości sensora, konieczność 

wykonania przeliczeń, zastosowania narzędzi specjalnych itp.

Tabela 1. Klasyfikacja Substancji Chemicznych stosowanych w Atest-Gaz. Kryterium A: stabilność mieszanki

Kategoria Opis Kryteria klasyfikacji

B0 Substancje bezpieczne

i

i

i

lub

stężenie składników palnych < 60% DGW,

stężenie składników toksycznych ≤≤≤≤ NDSCh2,

stężenie tlenu < 25% obj.,

zbiornik < 3 dm3  (pojemność wodna) i p ≤≤≤≤ 70 atm,

wskazane ciekłe związki chemiczne, np.: gliceryna, 1,2-propanodiol.

B1 Substancje małego ryzyka

i

i

i

lub

lub

stężenie składników palnych < 60% DGW,

stężenie składników toksycznych ≤≤≤≤ NDSCh2,

stężenie tlenu < 25% obj.,

zbiornik > 3 dm3 (pojemność wodna) lub p > 70 atm,

gazy toksyczne o stężeniu NDSCh ÷ 15 x NDSCh,

wskazane  ciekłe  związki  chemiczne,  np.:  benzyna,  borygo,  aceton, 

1-metoksy-2propanol.

B2 Substancje dużego ryzyka
lub

lub

gazy obojętne o stężeniu tlenu > 25% obj.,

gazy palne o stężeniu > 60% DGW,

wskazane ciekłe związki chemiczne, np.: styren, metanol, ksylen, toluen, 

metakrylan metylu.

B3

Substancje skrajnie 

niebezpieczne lub skrajnie 

łatwopalne

lub

gazy toksyczne o stężeniu > 15 x NDSCh2,

wskazane  ciekłe  związki  chemiczne,  np.:  benzen,  formalina,  kwas 

mrówkowy, epichlorohydryna.

Tabela 2. Klasyfikacja Substancji Chemicznych stosowanych w Atest-Gaz. Kryterium B: BHP

1 Dopuszcza się kalibracje w niższych temperaturach, w przypadku gdy odpowiadają one warunkom pracy czujnika, np. chłodnie amoniakalne.

2 W przypadku braku wyznaczonej wartości NDSCh należy przyjąć 2 x NDS jako kryterium.
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