
 

IPS KF - ,,on-line,, kietų dalelių koncentracijos 
ir frakcijinės sudėties PM2,5; PM10 ir kitų  

nustatymo sistema (specialus išpildymas) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Panaudojimo sritis 
 
Matavimo sistema IPS KF skirta ,,on-line,, kietų dalelių PM2,5; PM10 ir kitų matavimams 
uždaruose degimo ir kitų dujų transportavimo kanaluose nepriklausomai nuo jų fizinių 
ir cheminių savybių. Sistema susideda iš ortakio segmento su Ventūros tūta ir 
matavimo galvute bei elektroninio valdymo ir signalų apdorojimo bloko. Matavimo 
sistema sukonstruota remiantis EN13284 standarto reikalavimais ir taikant išorinį 
filtravimo būdą. 
 
Sistema IPS KF įgalina: 

- greitą ir neribotą matavimų pakartojamą kietų dalelių emisijų matavimą, 
operatyviai nustatant filtravimo įrenginių darbo kokybę; 

- pratekančio dujų srauto greičio matavimą realiame laike ir duomenų 
vizualizavimą kompiuterio ekrane; 

- automatinį izokinetinį dalelių aspiravimą visame srauto greičių diapazone; 
- transportuojamų dujų temperatūros ir drėgmės matavimą. 

Ortakio segmentas skirtas montuoti tiriamo įrenginio dujų nuvedimo kanale (D= 

180mm), o elektroninis blokas prijungiamas prie PC USB2.0 jungtimi. 
Sistemos išpildymas atliktas vadovaujantis ISO-10012-1 standartu (matavimo priemonių 
kokybės reikalavimai). Kalibravimas atliekamas sferinėmis dalelėmis pagal Thermo 
Fisher Scientific Inc. (JAV) standartus ir reikalavimus. 
Rekomenduojama kas metai atlikti gamintojo laboratorijoje įrangos patikrą. 
 
Matavimo metodas 
 
Sistemoje IPS (Infrared Particle Sizer) taikomas optinio matavimo metodas. IR spindulų 
srautas matavimo kameroje išsklaidomas transportojamose dujose esančiomis 
kietomis dalelėmis. Kiekviena pro kamerą pralekianti dalelė duoda elektrinį impulsą, 
proporcingą dalelės skerspjūviui. Ne sferinėms dalelėms impulso dydis priklauso nuo 
dalelės orientacijos matavimo zonoje. IPS KF matuojama maksimali dalelės projekcija. 
Detektuojamų dalelių visuma skirstoma į 4096 klases pagal matmenis. Matavimo skyra 
apie 0,075 µm diapazone iki 300 µm ir apie 0,015 µ diapazone iki 60 µm. Atlikus 
skaičiavimus dalelės paskirstomos į 256 separavimo klases ir duomenys registruojami. 
 
Sistemos schema parodyta 1 paveiksle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

1 pav. IPS KF matavimo sistemos schema 
 

TECHNINIAI DUOMENYS 
 

●Tiesioginis matavimas dujų transportavimo kanaluose D = 180 mm srautams iki 500 

m3/h (perskaičiuojant 20°C temperatūrai) 
● Matuojamų dujų srauto greičių diapazonas nuo 1 iki 7 m/s. 
● Greičio didinimo koeficientas Ventūros tūtai 3,61. 
● Maksimalus srauto greitis ortakio segmente tutos zonoje 20 m/s. 
● Maksimalus srauto greitis ortakio segmente be Ventūros tūtos 30 m/s. 

● Maksimalus aspiravimo našumas: antgaliams D =3mm ne mažiau 13 l/min., o D =6 mm  

   – iki 22 l/min. 
● Greičio pasiskirstymo koeficientas n=7 (lygiems paviršiams ir Re=24000-72000)  

   Vmax/Vvid =1,224. 

● Slėgio matavimo skyra ± 1Pa (paklaida ± 2Pa) diapazone 0...1200 Pa. 
● Matuojamų dalelių dydis 0,4 µm...300µm. 
● Aukšta matavimo skyra (iki 4096 matavimo kanalų). 
● Kelių frakcijų nustatymas (TSP; PM2,5; PM10 ir kit.). 
● Galimybė pasirinkti matavimo trukmę ir periodiškumą. 
 

 



 
 
● Matuojamų koncentracijų diapazonas 0,001...200 mg/m3. 
● Maksimali dujų srauto temperatūra 250°C 
● Rezultatų registravimas realiame laike. 
● Matavimo rezultatų atkartojamumas 1,5%. 

● Dujų srauto temperatūros ir drėgmės (95%, be kondensacijos) matavimas. 

● Darbo aplinkos temperatūra -10...+50°C. 
● Signalinis ryšio kabelio (25 pin) ilgis 20 m. 
● Galimybė matuoti mažas kietų dalelių koncentracijas (po elektrinio filtro) ir pavienes  
   daleles. 
● Galimybė vykdyti emisijų monitoringą. 
● Galimybė nustatinėti frakcijinę sudėtį (256 klasėms) arba pasirinktinai 12 klasių. 
● Automatinis duomenų registravimas ir archyvo sudarymas. 
● Informacinio gravimetrinio koncentracijos matavimo funkcija. 
● Duomenų protokolų pateikimas anglų, lenkų ir rusų (opcija) kalbomis. 
● CE deklaracija. 
● Kalibravimo sertifikatas. 
 

Komplektacija 
 

1. Ortakio segmentas 
2. Aspiracinė matavimo galvutė 

3. 4 antgaliai D =3; 4; 5; 6 mm. 

4. Ortakio segmento pagrindas su ZWK ortakių sistemos jungtimis. 
5. Signalinis ryšio kabelis (25 pin), 20 m. 
6. Elektroninis signalo apdorojimo ir valdymo blokas. 
7. Kompiuteris (Intel Core i5; RA 4GB; HD 500GB;monitorius 15"). 
8. Programinė įranga (Kalibravimas; Osciloskopas; Compare) 
9. Transportavimo lagaminas. 
10. Vartotojo instrukcija. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


