Prediktivní údržba pomocí analýzy olejů

Spectroil Q100 - spektrometr pro analýzu olejů

Vlastnosti


Vyhovuje požadavkům ASTM
standardní metody D6595





Stolní verze, transportovatelný
malý půdorys





“...nejjednodušší a nejvhodnější způsob provedení


Popis





Nevyžaduje žádné speciální
plyny aj., jen el. přípojku



počítačem



rychlé analýzy otěrových kovů, kontaminantů a
aditiv v mazivech, hydraulických směsí a chladiv"

Spectroil Q100 je náš nejnovější a kompletně polovodičový spektrometr, specificky navržen
pro analýzu olejových vzorků. Měří stopové obsahy prvků rozpuštěných nebo nanesených
jako jemné částice v minerálních nebo syntetických výrobcích na bázi ropy za použití
dlouhodobě ověřené a spolehlivé techniky s rotační diskovou elektrodou (RDE).
Spectroil Q100 využívá stejnou technologii a koncept návrhu, které Spectro Incorporated
roky aplikovalo u spektrometrů typu Spectroil M. Všechny Spectro přístroje pro analýzu
olejů těží z této technologie, za předpokladu využití inovace, jednoduchosti v použití a
robustnosti, jež z nich vytvořili standardní přístroj ve většině komerčních laboratořích
pro analýzu olejů na celém světě, které vyžadují rychlou analýzu otěrových kovů,
kontaminantů a aditiv v mazivech. Spectroil Q100 splňuje požadavky standardní metody
ASTM D6595 pro stanovení otěrových kovů a kontaminantů v použitých mazacích
olejů nebo hydraulických směsí pomocí atomových emisních spektrometrů s rotační
diskovou elektrodou.
Spectroil Q100 je ideální spektrometr pro provozní laboratoře analýzy olejů, protože nová
technologie jej udělala menším a rovněž inovovaný CCD optický systém přispěl k tomu,
že je flexibilnější i pro více exotické provozní aplikace na místě. &elý systém je řízen
externím 3& s operačním systémem Windows. -ako volitelná je možnost analýzy
motorových chladicích směsí a YRG\

www.SpectroInc.com

			
Přednosti
%HQHILWVRI
analýzy
olejů:
2LO$QDO\VLV

5HGXFHPDLQWHQDQFHFRVWV
- nižší náklady na údržbu
 5HGXFHXQH[SHFWHGGRZQWLPH
- snížení
neočekávaných prostojů
- zvýšení dostupnosti zařízení
 ,QFUHDVHHTXLSPHQWDYDLODELOLW\
- zvýšení bezpečnosti
 ,PSURYHVDIHW\


Typické
aplikace:
7\SLFDO$SSOLFDWLRQV
 &RPPHUFLDO/DERUDWRULHV
- komerční
laboratoře
- naftové
společnosti
 2LO&RPSDQLHV
- železnice
 5DLOURDGV
- aerolinky
 $LUOLQHV
- veřejné
přepravní společnosti
- elektrárny
 3XEOLF7UDQVSRUWDWLRQ
		
- doly&RPSDQLHV
- rafinerie
 (OHFWULF3RZHU*HQHUDWLRQ
- chemické
zpracování
&RPSDQLHV
- težba
uhlí
- námořnictvo
 0LQHV

Prediktivní údržba - analýzy provozních olejů
The Standard
Configuration
of the
Standardní
konfigurace
spektrometru
je 22
SpeMtrometricM¶ CPCNØ\CQNGLĵLGCRNK Spectroil Q100 Contains 22 Elements. Addiprvků. Další mohou být kdykoliv přidány.
MQXCVGNP¶PCLCMØMQNKXW\CXĥGPØ
tional Elements can be Added at any Time.
OC\CEÈU[UVÃOLCMQX PCHVQXØEJC
Otěr. kovy
Kontaminanty Aditiva
Aditiva
kovy Kontaminanty
DGP\ÈPQXØEJOQVQTGEJ, RN[PVWTDÈP¶EJ Otěrové
RĥGXQFQXM¶EJ, kompresorech
NompresorGEJ aa v
převodovkách,
Hliník
Bor
Bárium
hydraulicMØEJ systémech.
systÃmGEJ. V
8RTCZKLUQW
hydraulických
praxi jsou
Kadmium
Vápník
Bor
RGTKQFKEM[oNGL X\QTM[ QFGDÈT¶P[\G
Chrom
Draslík
Vápník
\CĥÈ\GPÈCLUQWUNGFQX¶P[. #PCN[\WLÈUG
Měď
Křemík
Chrom
X\QTM[PCUVQRQXÃQDUCJ[MQXQXØEJ
Železo
Sodík
Měď
QVüTQXØEJì¶UVÈ RQJ[DNKXØEJFÈNĵ
Olovo
Hořčík
UVGLPüLCMQMQPVCOKPCEGCFKVKXCUOüUÈ
Hořčík
Molybden
2QMWFUGPCOüĥGP¶FCVCRQTQXPCLÈ
URĥGFEJQ\ÈCPCNØ\QWCPCUVCXÈUG
Mangan
Fosfor
NKOKV[, OĵŀGUGUNGFQXCV XMQODKPCEK
Molybden
Křemík
UG\XWMQXQWindicaEK
QRQVĥGDGPÈ
se zvukovou indikací
Nikl
Zinek
\CĥÈ\GPÈCOĵŀGUGQFJCNKVX¶ŀPØ
Stříbro
potePEKQP¶NPÈRTQDNÃOXDT\ém�M
brzkém
Cín
stádiu. S tímto pokročilým upozorněTitan
ním mohou být podniknuty kroky,
Vanad
které předejdou poškození zařízení.
Zinek



5HILQHULHV



&RQVWUXFWLRQ(TXLSPHQW'HDOHUV Optický



&KHPLFDO3URFHVVRUV



6WHHO0LOOV



0DQXIDFWXULQJ3ODQWV



0DULQH)OHHWV

Rozměry
a váha:
'LPHQVLRQV

 6L]H /[:[+
Velikost (D x H x V):
FP[FP[FP
66 cm x 40 cm x 74 cm
Váha: 75 kg
 :HLJKWNJ

Inovace, kvalita a podpora

systém spektrometru
100

The heart
of theSpectroil
new Spectroil
Srdcem
nového
Q 100 Q
je inovovaný a nejmodernější
polovodičový CCD
optický systém.
The
Paschen-Runge
Paschen-Runge
konstrukce optického
systému zajišťuje
potřebné rozlišení
a světelnou prostupnost pro
velice rychlé zpracování spektra
provozních olejových vzorků (otěrové kovy,
contaminants
additives.
The
Spectroil
kontaminanty aand
aditiva).
Optika
Spectroil
Q100
Q100 optic

contains
dual layerCCD
of CCD
detectors
it a compact,
extremely
capable
obsahuje advojvrstvé
detektory,
kterémaking
z něj dělají
kompaktníyet
a zároveň
extrémně
system.
The
design
eliminates
the
need
for
photomultiplier
tubes
with
their
citlivý systém. Návrh eliminuje potřebu fotonásobičů a jim vlastní nestabilitu inherent
a omezení v možnostech analytické expanze.

Zastoupení pro ČR:
SPECTRO CS, Rudná 1361/51, Ostrava

www.spectro.cz

info@spectro.cz

Spectro Incorporated má certifikát ISO 9001.

tel: 596 762 840

