
Tecnologia Laser



In-Situ Analisador de Gás a Laser

Modelo
Diode Spectrometer 6

Aplicação em uma linha de tubulação

Unidade Central



Introdução

      Analisador de gás para controle de processo;

      Diode laser baseado em Espectrometria NIR;

      Medição In-Situ não necessita amostragem;

      Projetado para aplicações em

ambientes extremos (poeira, água, vibração).



Experiência no Campo

      Design comprovado (Series 6).
      Mais de 5000 analisadores a laser e mais de 7000 pontos de 
medição instalados e em funcionamento ao redor do mundo;
      Vasta experiência no setor industrial e referências de clientes 
reconhecidos mundialmente.



Design do Sistema LDS 6

Sensores

Fibra
Ótica

Unidade Central



Princípio de Medição

Espectroscopia de Absorção
Única linha de Espectroscopia de Absorção In-Situ

O espectro mostra a intensidade do 
feixe de luz x comprimento de onda. 
Pode-se ver que o componente medido 
(NH3) tem uma baixa linha de absorção 
comparado com as linhas de água e, no 
entanto, pode ser medido devido à 
monocromia do laser . Isso significa que, 
utilizando o laser nos permite uma 
elevada seletividade e baixas 
interferências de possíveis impurezas.

Absorbtion Line
500

1
Laser Line



Princípio de Medição

      Feixe monocromático – emite apenas um comprimento de 
onda específico;
      Cada gás possui um espectro diferente, que é específico da 
sua espécie química;
      Processo segue a Lei de Lambert Beer.

Características do Processo



Princípio de Medição

Características do Processo



Princípio de Medição

Na unidade central temos o controlador do laser, o qual controla uma 
determinada temperatura e corrente fazendo com que o diodo de laser 
emita um feixe com um comprimento de onda e potência específica para o 
gás a ser medido. Em seguida, este feixe é dividido em 5 feixes por um divisor 
óptico (ao mesmo tempo = nenhum atraso de tempo). O primeiro feixe é 
usado para controlar a potência do circuito laser em si e garantir que não 
haja desvio da fonte. O segundo feixe atravessa uma célula de vidro com 
uma concentração conhecida do gás a ser medido.

Sistema de Análise LDS6



Princípio de Medição

O fotodetector somente irá receber o sinal quando a modulação do feixe 
laser estiver correta, garantindo assim o comprimento de onda específico e 
um sinal de referência. Os outros feixes são enviados ao processo via fibra 
ótica e recebidos no fotodetector do receptor. Este sinal gera uma segunda 
curva que é comparada com a curva da célula interna de referência. A célula 
interna é um diferencial, porque é a razão pela qual o sistema não requer 
qualquer reajuste e a possibilidade de até 3 canais na mesma unidade 
central.

Sistema de Análise LDS6



Princípio de Medição

A espessura do feixe dificulta 
que o analisador gere erros 
de desalinhamentos devido 
a vibrações.

Forma do Feixe Através do Processo



Princípio de Medição

Características Técnicas

Teclado da
Unidade Central



Princípio de Medição

Conexões da Unidade Central

      Fibra de Modo Único: Laser

      Pares 24 VDC

      Fibra Multimodo: Detector de sinal

      Conexão: Entrada/ Saída

      Conexão Ethernet



Princípio de Medição

Conexões da Unidade Central

       Cabo de suporte 24V

       Fibra para recebimento de sinal

       Fibra para conexão do transmissor

Habilita a conexão remota 
dos sensores, até 1000m de 
distância da unidade central, 
a qual se mantém segura e 
em um local seguro e sem 
temperaturas elevadas.



Princípio de Medição

Características Técnicas
Sensor CD6



Princípio de Medição

Para risco permanente de 
explosão devido a poeira 
e/ou gás, pode-se instalar 
uma caixa na zona 0.

Caracteríticas Técnicas

Área Perigosa
Ex II 1GD
(EEx ia IIC T4)



Princípio de Medição

Especificações de Aplicação Padrão (1)

Gás

NH3 (Emissão)

NH3/ H2O (Emissão)

NH3 (DeNOx)

NH3/ H2O (DeNOx)

HCl (Emissão)

HCl/ H2O (Emissão)

HCl (Filtro de otimização)

HCl/ H2O (Filtro de Otimização)

HF (Emissão)

HF/ H2O (Emissão)

0-10 pmm

0-10 pmm; -0,5%

0-10 pmm

0-10 pmm; -0,5%

0-10 pmm

0-10 pmm; -0,5%

0-10 pmm

0-10 pmm; -0,5%

0-5 pmm

0-10 pmm; -0,5%

-500 pmm

-100 pmm; 0-30%

0-500 pmm

0-100 pmm; 0-30%

0-6000 pmm

0-100 pmm; 0-30%

0-600 pmm

0-2000 pmm; 0-30%

0-1500 pmm

0-20 pmm; 0-30%

Range mín.
1m, 25°C, 1000 hPa

Range máx.
Aplicável

< -150 oC

< -150 oC

SNCR 250-350 °C
SCR 300-400 °C

SCR auto. 20-650

< -150 oC

< -150 oC

150-250 oC

150-250 oC

0-1500 pmm

0-1500 pmm

Range de Temperatura

Pressão 1000 hPa



Princípio de Medição

Especificações de Aplicação Padrão (2 )

Gás

HF (Filtro de otimização)

HF (Filtro de otimização)

O2 baixa T

1O2 alta P

HCl (Emissão)

CO

CO2

4CH4

4C2H2

3CO/ CO2

0-5pmm

0-5pmm

0-5 ppm; 0-5 %

0-5%

0-5%

0-5%

0-1.5%

0-1%

0-1%

0-3 %; 0-7.5 %

0-2000 ppm

-100 pmm; 0-30%

0-2000 ppm; 0-30%

0-100%

0-100%

0-100%

0-100%

0-100%

0-100%

0-100%

Range mín.
1m, 25°C, 1000 hPa

Range máx.
Aplicável

150-250 °C

150-250 °C

< 600 °C

< 200 °C

600 -200 oC

< 600 oC

< 150 oC

< 150 oC

< 150 oC

< 400 °C

Range de Temperatura

1 Pressão 1-5 bar 2 O2 > % 3 Pressão 800-1200 hPa 4 Aplicação especial



Princípio de Medição

Processo de Purga

Instrumento de ar
para purga

Soprador de ar
para purga



Princípio de Medição

Kit de Verificação



Exemplos de Instalações In-Situ

In-situ Instalação



Exemplos de Instalações In-Situ

Instalação By-pass



Exemplos de Instalações In-Situ

Instalação By-pass

Vantagens

      Acessibilidade de serviço;

      Simples e possível 

verificação/calibração automática;

      Tempo de resposta rápida;

      Comprimento do trajeto adaptável;

      Condições de processo adaptáveis.



Exemplos de Instalações In-Situ

Instalação By-pass

Desvantagens

      Instalações adicionais de reforço;

      Instalações adicionais de esforço;

      Desligamento de gás manual;

      Amostragens manuais.



Comparação LDS 6 vs. ULTRAMAT 23

Atributos

Espectometria NIR

Infravermelho

Medição In-Situ

Necessita amostragem

Necessita reajuste

Medição em tempo real

Laser LDS 6 ULTRAMAT 23



Comparação LDS 6 vs. SONDA Zr02

Calibração on-site não necessária. 
Conceito plug and play

N2 ou ar de instrumentação 
(purga)

Não há consumíveis 
ou spare parts

Medição 1 gás
(possibilidade de até 2 gases)

Medição de todo passo ótico
considerando todo o volume

Aplicação

Tempo de resposta

Seletividade/Fidelidade

Representatividade

Presença de
particulado e pó

Presença de água

Drift

Instalação

Start up

Utilidades

Service

Substituição Peças

Atributos Laser LDS 6

T90 de 20 a 35s, com 
possibilidade de aumento 
caso haja entupimento na 
sonda

Interferência com 
hidrocarbonetos

Sem limitação, porém efeito 
de entupimento é esperado 
quanto maior a presença de 
pó e particulado

Possibilidade de entupimento 
com presença de particulado

Deve ser recalibrado em uma 
base regular

1 flange, gabinete, cilindros de 
gás certificado

Calibração requerida para 
start up

Maior consumo de energia. 
Necessidade de gás de 
calibração

Calibração e limpeza da 
sonda, que pode requer um 
grande esforço devido ao 
revestimento de cerâmica da 
sonda. Ao remover a sonda 
do forno quente, pode haver 
um choque térmico causando 
problemas no equipamento. 
O mesmo pode ocorrer 
quando a sonda é inserida 
quando o forno já iniciou sua 
operação, significando que o 
forno deve ser parado toda 
vez que a manutenção é 
necessária. 

Necessidade de trocar a 
sonda a cada 2 anos no 
máximo

Medição somente O2

Medição pontual

Sonda ZrO2

Manutenção

Tipicamente 1 segundo

Ótima

Até 100 g/Nm³ possível

Sem interferência

Nenhum

2 flanges* 


