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1 Sensory elektrochemiczne

1.1 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.

Tabela 1: Substancje wykrywane przez sensory elektrochemiczne

1.2 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. 
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Nazwa związku (PL) Nazwa systematyczna (PL) Wzór sumaryczny CAS

Tlen Tlen 7782-44-7

Ozon Tritlen 10028-15-6

Wodór Wodór 1333-74-0

Amoniak Azan 7664-41-7

Arsenowodór Arsan 7784-42-1
Tlenek węgla Tlenek węgla (ii) CO 630-08-0

Chlor Chlor 7782-50-5

Dwutlenek chloru Ditlenek chloru, tlenek chloru (iv) 10049-04-4

Tlenek etylenu Oksiran 75-21-8
Formaldehyd Metanal HCHO 50-00-0

Hydrazyna Diazan 302-01-2
Chlorowodór Chlorek wodoru HCl 7647-01-0
Cyjanowodór Cyjanowodór HCN 74-90-8

Siarkowodór Siarczek wodoru, sulfan 7783-06-4
Tlenek azotu Tlenek azotu (ii) NO 10102-43-9

Dwutlenek azotu Ditlenek azotu, tlenek azotu (iv) 10102-44-0

Fosgen Tlenochlorek węgla 75-44-5

Silan Monosilan 7803-62-5

Dwutlenek siarki Ditlenek siarki, tlenek siarki (iv) 7446-09-5

Etylen Eten 74-85-1

O2

O3

H2

NH3

AsH3

Cl2
ClO2

C2H4O

N2H4

H2S

NO2

COCl2
SiH4

SO2

C2H4



www.atestgaz.pl

Ilustracja 1: Budowa sensora elektrochemicznego

Przykład reakcji dla sensora tlenku węgla:

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

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

Reakcja sumaryczna: CO + ½O2 -> CO2

1.3 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 znajdującymi się w Podręczniku Użytkownika.

1.3.1 Skład kontrolowanej atmosfery

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

Składnik C [%vol] C [ppm] Składnik C [%vol] C [ppm]

Azot 78,084 780 840 Hel 0,00052 5,24

Tlen 20,946 209 460 Metan 0,00017 1,70

Argon 0,934 9340 Krypton 0,00011 1,14

Dwutlenek węgla 0,0360 360 Wodór 0,00005 0,50

Neon 0,00181 18,18 Ksenon 0,000008 0,087

Tabela 2: Typowy skład powietrza atmosferycznego
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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.

1.3.1.1 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),

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.

1.3.1.2 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.

1.3.1.3 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.

1.3.2 Wpływ temperatury

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

1.3.3 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.

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.

1.3.4 Wpływ ciśnienia

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

1.3.5 Wpływ wibracji, uderzeń

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

1.4 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.

2 Sensory fotojonizacyjne PID

2.1 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,

s. 7|18 Podręcznik Użytkownika: POD-062-PL R01



www.atestgaz.pl

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).

2.2 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.

Ilustracja 2: Budowa sensora fotojonizacyjnego 

2.3 Wpływ warunków środowiskowych 

2.3.1 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. 
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2.3.2 Wpływ temperatury 

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

2.3.3 Wpływ wilgotności 

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

2.3.4 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.

2.3.5 Wpływ wibracji, uderzeń

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

uszkodzenie delikatnych części sensora,

przesunięcie zera sensora.

2.4 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.

3 Sensory Hot-wire

3.1 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.
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3.2 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. 

Ilustracja 3: Budowa elementu czułego

3.3 Wpływ warunków środowiskowych

3.3.1 Skład kontrolowanej atmosfery

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

3.3.1.1 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. 

3.3.1.2 Wpływ wartości stężenia tlenu 

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

3.3.2 Wpływ temperatury

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

3.3.3 Wpływ ciśnienia 

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

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

3.3.5 Wpływ wibracji, uderzeń

Silne wibracje i uderzenia mogą spowodować uszkodzenie sensora.

3.4 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),

narażenie 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.

4 Sensory IR

4.1 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.

4.2 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. 

4.3 Wpływ warunków środowiskowych

4.3.1 Skład kontrolowanej atmosfery

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

4.3.1.1 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.
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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
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).

4.3.1.2 Wpływ wartości stężenia tlenu

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

4.3.2 Wpływ temperatury

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

4.3.3 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.

4.3.4 Wpływ wilgotności

W zakresie parametrów środowiskowych czujnika wpływ wilgotności jest pomijalny.

4.3.5 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.

4.3.6 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.
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4.4 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.

5 Sensory katalityczne

5.1 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).

5.2 Zasada działania

Sensor katalityczny (rysunek  4) 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  6) 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.

Ilustracja 4: Widok przykładowego sensora katalitycznego

Ilustracja 5: Budowa elementu aktywnego

s. 13|18 Podręcznik Użytkownika: POD-062-PL R01

element aktywny

element pasywny

wyprowadzenia

siatka stalowa

RZUT Z BOKU RZUT Z GÓRY

 1 mm

drut platynowypowierzchnia pokryta 
katalizatorem



www.atestgaz.pl

5.2.1 Skład kontrolowanej atmosfery

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

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

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

5.2.1.1 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
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 ilustracji  6 (przykład:
małe pomieszczenie i duże ilość gazu palnego uwolnione do atmosfery). Patrz też punkt 5.2.1.2.

Ilustracja 6: Przykładowa charakterystyka sensora katalitycznego
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5.2.1.2 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.

5.2.2 Wpływ temperatury

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

5.2.3 Wpływ ciśnienia

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

5.2.4 Wpływ wilgotności

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

5.2.5 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.

5.2.6 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.

5.3 Czynniki skracające czas życia sensora

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),
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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.

6 Sensory półprzewodnikowe DET

6.1 Wykrywane substancje

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

6.2 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  7).  Gdy  w  pobliżu  pojawia  się  wykrywany  gaz,  dochodzi  do
chemisorpcji  gazu  w  obecności  tlenu,  dochodzi  do  uwolnienia  elektronów  i  wzrostu  przewodnictwa
elektrycznego półprzewodnika (rysunek 7).

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 

Ilustracja 7: Zasada działania sensora półprzewodnikowego
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6.3 Wpływ warunków środowiskowych 

6.3.1 Skład kontrolowanej atmosfery

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

6.3.1.1 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. 

6.3.1.2 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%.

6.3.2 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.

6.3.3 Wpływ ciśnienia

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

6.3.4 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.

6.3.5 Wpływ wibracji, uderzeń

Wibracje i uderzenia mogą spowodować uszkodzenie sensora. 

6.4 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,
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silna nieliniowość charakterystyki przetwarzania powoduje, że sensory te mogą pracować głównie
jako detektory wycieku:

Ilustracja 8: Charakterystyka sensora półprzewodnikowego
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