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THUYẾT MINH HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG GIÁM SÁT KHÍ THẢI
LIÊN TỤC
A. GIỚI THIỆU
Thế giới đang phải đối mặt với những thách thức nghiệm trọng liên quan đến vấn đề
năng lượng. Giá năng lượng tăng cùng với những mối quan ngại về sự biến đổi khí hậu đã
đẩy các vấn đề năng lượng thành vấn đề nghị sự hàng đầu trong các hội thảo kinh tế, chính
trị và các cuộc tranh luận cộng đồng.
Mức phát thải CO2 tăng tương ứng với nhu cầu năng lượng tăng hoặc thậm chí còn
tăng nhanh hơn bởi các nhà máy sản xuất công nghiệp đặc biệt Nhà máy nhiệt điện, Nhà
máy xi măng sẽ có mức sản xuất tăng. Ứơc tính đến 2030, mức phát thải CO2 toàn cầu sẽ
tăng 55%. Các thị trường mới nổi sẽ chiếm 70% mức tăng phát thải CO2 nếu như những
nước này vẫn tiếp tục dựa vào các nhiên liệu hoá thạch.
Do đó, việc bảo vệ môi trường ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Hệ
thống giám sát khí thải liên tục (CEM – Continuous Emission Monitoring) được tích hợp
với một thiết bị thu thập dữ liệu để thấy rõ sự tuân thủ quy định về việc bảo vệ môi trường
trong quá trình sản xuất công nghiệp. Trong ứng dụng này, các hệ CEM được thiết kế để
tiếp thu và quản lý thời gian thực dữ liệu phát thải của khí thải từ một ống khói, một nhà
máy hay một khu công nghiệp
I. CÔNG NGHỆ PHÂN TÍCH KHÍ THẢI
1. Hấp thụ hồng ngoại không tán xạ NDIR là công nghệ được các nhà sản xuất thiết bị
trên thế giới sử dụng chế tạo thiết bị.
Độ phân dải bước sóng thấp khoảng 20nm
Ưu điểm: Dễ chế tạo, Chi phí sản xuất thấp.
Nhược điểm: Độ nhiễu chéo cao, Độ chính xác không cao, Độ phân dải thấp (Thông
thường ngưỡng phát hiện nhỏ nhất từ 1ppm).
Ứng dụng: Giám sát quá trình sản xuất, Giám sát phát thải môi trường.
2. Hấp thụ quang phổ hồng ngoại chuỗi Fourier theo phương pháp một tia hai bước
sóng là công nghệ dựa trên nền tảng công nghệ hấp thụ hồng ngoại chuỗi Fouriertransform infrared spectroscopy đã được phát triển lên theo công nghệ quang học tức là
loại bỏ được các bước sóng gây nhiễu chỉ chọn lọc các dải bước sóng đơn sắc cho phép kết
quả đo có độ chính xác cao và tin cậy.
Ưu điểm: Độ chính xác cao, Độ phân dải cao ( Ngưỡng dò nhỏ nhất đạt được từ 0.3
đến 1ppm), tuổi thọ cao, Dễ dàng nâng cấp thêm thành phần phân tích với chi phí nhỏ nhất
mà không cần thay đổi cấu tạo phần cứng hoặc lắp đặt thêm module phân tích khí.
Nhược điểm: Chế tạo phức tạp, Các chi tiết chuyển động quang học nhiều, Yêu cầu
cao trình độ người vận hành.
Ứng dụng: Giám sát quá trình sản xuất, Giám sát phát thải môi trường khí thải
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3. Công nghệ hấp thụ quang phổ hồng ngoại chuỗi Fourier FTIR (Fourier-transform
infrared spectroscopy) là công nghệ được sử dụng nhiều trong các ứng dụng cũng như
nghiên cứu. Công nghệ hấp thụ chuỗi quang phổ Fourier cho phép phân tích nồng độ môi
chất ở ngưỡng ppb với độ chính xác cao, độ tin cậy lớn và đặc biệt không có điểm trôi Zero
và Span do sử dụng quang phổ đầy đủ nên một môi chất chỉ được hiệu chỉnh 1 lần duy nhất.
Ưu điểm: Độ chính xác rất cao, Độ phân dải lớn tới xấp xỉ ngưỡng ppb, không có
chuyển động quang học lên tuổi thọ cao, Chi phí vận hành thấp, Dễ dàng nâng cấp thêm
thành phần phân tích với chi phí nhỏ nhất mà không cần thay đổi cấu tạo phần cứng hoặc
lắp đặt thêm module phân tích khí, linh kiện thay thế thường xuyên ít.
Nhược điểm: Chế tạo phức tạp, Chi phí đầu tư lớn, Yêu cầu trình độ kỹ thuật người
vận hành cao.
Ứng dụng: Giám sát quá trình sản xuất, Phân tích chất lượng sản phẩm, Phân tích
phòng thí nghiệm (Máy sắc ký), giám sát môi trường khí thải và môi trường xung quanh.
4. Công nghệ hấp thụ quang phổ laser hồng ngoại là một công nghệ cao cấp với độ phân
dải bước sóng 0.2nm cho phép phát hiện nồng độ môi chất ở ngưỡng ppb thập chí tới
ngưỡng ppt (Phần nghìn tỷ) với độ chính xác cao được ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực
dân sự cũng như lĩnh vực quân sự. Công nghệ không điểm trôi Zero / Span lên không yêu
cầu hiệu chỉnh thường xuyên.
Ưu điểm: Độ chính xác cao, Độ phân dải rất cao, chi phí vận hành rất thấp, tuổi thọ
cao, dễ dàng nâng cấp với chi phí thấp, linh kiện thay thế thường xuyên rất ít.
Nhược điểm: Chi phí đầu tư ban đầu lớn, Yêu cầu trình độ kỹ thuật bảo trì cao.
Ứng dụng: Giám sát quá trình sản xuất, Phân tích chất lượng sản phẩm, Kỹ thuật
hàng không, giám sát môi trường khí thải và môi trường xung quanh, nghiên cứu dân sự và
quân sự.
II.

YÊU CẦU CHUNG HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG GIÁM SÁT KHÍ THẢI
Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục để đo các thông số phát thải theo quy
định về bảo vệ môi trường phải đáp ứng tối thiểu các yêu cầu như sau:
1. Thông số kỹ thuật:
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Dải đo các thành phần khí thải phải gấp 3 – 5 lần giá trị giới hạn theo quy định TCVN.
2. THÀNH PHẦN CƠ BẢN HỆ THỐNG: Thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục
gồm một hoặc nhiều thiết bị đo tạo thành hệ thống có khả năng tự động, liên tục phân
tích và đưa ra kết quả các thành phần khí thải theo quy định về bảo vệ môi trường
bao gồm:
a. THIẾT BỊ PHÂN TÍCH KHÍ THẢI
Phương pháp đo gián tiếp (Extractive Gas Analyzer) phải đáp ứng yêu cầu như sơ đồ
sau đây:

Nguyên lý hoạt động phân tích khí mẫu: Khí mẫu được hút ra từ trong thân
ống khói nhờ Ống hút mẫu khí bằng thép trắng qua Ống dẫn khí được gia nhiệt toàn
bộ chiều dài từ 1500C đến 1800C (đảm bảo khí mẫu nguyên trạng không đọng sương
và chuyển hóa acid) đến Bộ làm lạnh và tách hơi nước đến Bơm hút mẫu (Van điện
từ cho Zero đóng khí Zero) qua lọc bụi tinh đến Buồng phân tích khí bằng phương
pháp hấp thụ hồng ngoại với lưu lượng 1 L/min (Lưu lượng khí mẫu được điều chỉnh
bằng thiết bị đo / điều chỉnh lưu lượng).
Quá trình zero: Khí Zero bằng nitrogen 99,9995% từ bình chứa đi qua van
điện từ zero đến bơm hút mẫu qua lọc bụi tinh đến Buồng phân tích khí bằng phương
pháp hấp thụ hồng ngoại với lưu lượng 1 L/min (Lưu lượng khí mẫu được điều chỉnh
bằng thiết bị đo / điều chỉnh lưu lượng).
Quá trình Hiệu chỉnh điểm Span (tương tự quá trình phân tích khí mẫu):
Khí chuẩn từ bình khí chuẩn (Với O2, CO được đựng trong bình vỏ thép hoặc nhôm,
Với NO, SO2 được đựng trong bình vỏ nhôm và đạt tiêu chuẩn theo quy định EPA)
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đi theo ống dẫn khí chuẩn (Ống dẫn khí chuẩn được lắp đặt trong cùng ống dẫn khí
khí mẫu gia nhiệt) lên vị trí lấy mẫu (Bộ đầu lấy mẫu gia nhiệt) qua van điện từ (Van
điện từ mở và đóng cổng khí mẫu) khí chuẩn theo Ống dẫn khí mẫu gia nhiệt toàn bộ
chiều dài từ 1500C đến 1800C (đảm bảo khí mẫu nguyên trạng không đọng sương và
chuyển hóa acid) đến Bộ làm lạnh và tách hơi nước đến Bơm hút mẫu (Van điện từ
cho Zero đóng khí Zero) qua lọc bụi tinh đến Buồng phân tích khí bằng phương pháp
hấp thụ hồng ngoại với lưu lượng 1 L/min (Lưu lượng khí mẫu được điều chỉnh bằng
thiết bị đo / điều chỉnh lưu lượng).
Yêu cầu đối với loại thiết bị phân tích khí theo phương pháp hút mẫu (Extractive Gas
Analyzer)
- Ống hút mẫu khí làm bằng thép không rỉ có lọc bụi và gia nhiệt chống đọng
sương. Chiều dài tối thiểu là 1m hoặc bằng 30% đường kính trong ống khói và
được gắn chếch 50 so với trục tâm ống khói.
- Ống dẫn mẫu khí nóng: Ống dẫn mẫu khí làm bằng chất liệu PTFE hoặc Thép
trắng được gia nhiệt trên toàn bộ chiều dài ống dẫn lên tới 150 deg C đến 180 deg
C đảm bảo khí mẫu nguyên trạng không bị đọng sương và chuyển hóa acid đồng
thời không được co thắt hoặc gấp khúc một góc < 900.
- Hệ thống điều khiển lấy mẫu khí và giám sát trạng thái mẫu khí và phân tích khí
thải.
- Thiết bị phân tích khí thải bằng phương pháp hấp thụ hồng ngoại có tính năng tự
động làm việc, tự động zero và span và có sai số (2 – 5)% toàn dải đo.
- Khí chuẩn có độ chính xác tối thiểu ± 5% và phải được liên kết chuẩn theo quy
định của pháp luật đo lường. Nồng độ khí chuẩn phải đạt 70% - 90% toàn dải đo
hoặc theo khuyến cáo nhà sản xuất thiết bị phân tích.
b. THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG:
Phương pháp đo: Loại thiết bị đo trực tiếp được gắn trên thân ống khói.

Xung quang học

Phương pháp siêu âm

Phương pháp ống pitot

Phương pháp đo lưu lượng bằng ống pitot được sử dụng nhiều trên thế giới cũng
như tại Việt Nam trong ứng dụng giám sát khí thải.
c. THIẾT BỊ ĐO ĐỘ KHÓI OP VÀ NỒNG ĐỘ BỤI PM
Phương pháp đo: Loại thiết bị đo trực tiếp được gắn trên thân ống khói.
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Công nghệ đo bụi PM và độ khói OP: Quang học sử dụng nguồn sáng Laser phổ đỏ
bước sóng 655nm.
d. DATALOGGER
- Bộ thiết bị kết nối tín hiệu đến các đầu đo hoặc bộ điều khiển qua cổng analog
hoặc digital cho quá trình thu thập, đồng bộ hóa dữ liệu phân tích;
- Tự động lữu trữ số liệu theo thời gian thực với tần suất từ 1 phút – 5 phút / lần
cập nhật số liệu bao gồm thông số đo, kết quả đo, trạng thái thiết bị đo (Đang đo,
Hiệu chỉnh Span và Báo lỗi);
- Bộ nhớ lưu trữ dữ liệu tối thiểu 30 ngày với các thông số đo, kết quả đo, trạng
thái của thiết bị đo (Đang đo, Hiệu chỉnh Span và Báo lỗi);
- Tín hiệu đầu ra phải đảm bảo tín hiệu kết nối số (digital);
- Bảo đảm hiển thị và trích xuất dữ liệu tại hệ thống nhận, truyền và lưu trữ đồng
bộ về thời gian, giá trị đo, thông số đo, trạng thái thiết bị đo;
- Có khả năng kết xuất file *txt để truyền về Sở TNMT theo phương thức FTP tới
địa chỉ máy chủ FTP bằng tài khoản và địa chỉ FTP do sở TNMT cung cấp;
- Thời gian truyền số liệu về Sở TNMT theo thời gian thực chậm nhất sau 5 phút /
file dữ liệu kết quả quan trắc;
- Cho phép truy cập giám sát trạng thái từ xa;
Thiết bị đo

Datalogger

hoặc

Bộ điều khiển

Data transfer *txt by FTP (TCP/IP)

Sở TNMT
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ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT HỆ THỐNG GIÁM SÁT KHÍ THẢI ONLINE

Hệ thống CEMS bao gồm
1) Hệ thống giám sát các thành phần khí thải cơ bản CO, NOx, SO2 sử dụng phương pháp
hấp thụ hồng ngoại không tán xạ NDIR là công nghệ phổ biến dễ sử dụng và O2 với
công nghệ điện hóa và được TUV / MCERT công nhận.
2) Hệ thống giám sát bụi PM sử dụng công nghệ phản xạ quang học với nguồn phát LED
bán dẫn phổ xanh bước sóng 635nm được TUV công nhận.
3) Giám sát vận tốc / lưu lượng / nhiệt độ bằng ống pitot trung bình theo phương pháp
method 2 được TUV và MCERT công nhận.
4) Hệ thống quản lý dữ liệu phân tích với màn hình 10” hiển thị số liệu và phần mềm
truyền dẫn số liệu Xconnec.
I. Ứng dụng
- Nhiệt điện, Xi măng, Lò hơi công nghiệp, Giám sát phát thải nguồn và Nhiều ứng
dụng khác.
II. Thông số kỹ thuật
Thông số đo
Dải đo
SO2

0-250-3,000ppm (Dải đo có thể lựa chọn mở rộng theo yêu cầu)

NO

0-250-3,000ppm (Dải đo có thể lựa chọn mở rộng theo yêu cầu)
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CO

0-200ppm to 10000ppm

CO2

0-20%vol

O2

0-10%-25%

Temperature

0-5000C

Pressure

-5-5KPa(relative)

Gas flow

0 to 2 -30m/s to 50m/s

Particles PM

0 to 1,000mg/m3 - 10,000mg/m3

Opacity OP

0 – 99.9% OP

1. Nhiệt độ khí thải điểm lấy mẫu：600 0C
2. Áp suất làm việc điểm lấy mẫu：6BAR
3. Điều khiển nhiệt độ lấy mẫu: Bộ lọc bụi gia nhiệt 1400C（Cài đặt sẵn hoặc điều
chỉnh); Ống dẫn khí mẫu 1200C
4. Nhiệt độ môi trường điểm lấy mẫu：-20~600c
5. Nồng độ bụi làm việc max：100g/m3
6. Lọc bụi chính xác đến cỡ hạt：0.1μm
7. Nhiệt độ điểm sương khí mẫu ra sau xử lý tách ẩm：40Ctd
8. Độ tuyến tính：≤ 1%
9. Độ chính xác：≤ 1% - 2% Full scale
10. Độ trôi điểm Zero：±2%/week
11. Độ trôi điểm Span：±2%/week
12. Chức năng hiệu chỉnh Zero / Span：Tự động / Bằng tay
13. Chức năng cảnh báo ngưỡng cao / Ngưỡng thấp / Dưới dải đo / Mất tín hiệu kết nối.
14. Giao diện kết nối dữ liệu：RS485,4-20mA
15. Giao diện truyền số liệu: FTP (TCP/IP, 3G/4G) với file dữ liệu định dạng *txt.
16. Tự động truyền số liệu khi kết nối trở lại.
III. Đặc điểm hệ thống Integrated Extractive CEMS
1. Hệ thống làm việc tự động lấy mẫu, lọc bụi, hiệu chỉnh zero, span, báo lỗi hệ thống và
cảnh báo giá trị cũng như cảnh báo mất kết nối máy chủ.
2. Hệ thống thiết kế kiểu Module cho quá trình vận hành đơn giản và ít bảo trì bảo dưỡng
hệ thống .
3. Hệ thống phân tích khí sử dụng phương pháp trích mẫu nóng và xử lý tách ẩm liên tục
phục vụ quá trình giám sát các thành phần phát thải O2, CO, NOx và SO2, VOC, Hg,
HF, NH3, ….
4. Đầu lấy mẫu gia nhiệt được thiết kế buồng lọc bụi cỡ hạt 2µm được gia nhiệt liên tục
ở mức 140 0C chống quá trình đọng sương và thay đổi thành phần mẫu khí, dễ dàng
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thay thế lọc bụi ceramic với chi phí thấp, tự động làm sạch bụi đầu lấy mẫu bằng khí
nén theo thời gian cài đặt.
5. Hệ thống xử lý hiệu quả cao chống thấm, ăn mòn, bụi bẩn và tắc đường dẫn đảm bảo
tính nguyên trạng của khí mẫu.
6. Tính ổn định và hoạt động có độ tin cậy cao của hệ thống do được thiết kế lập trình
trên PLC Siemen S7-1200.
7. Hệ thống có nhiều đầu ra Output số liệu phục vụ cho mọi kết nối đến thiết bị khác.
8. Máy phân tích khí sử dụng công nghệ hấp thụ hồng ngoại không tán xạ NDIR có độ
chính xác và độ phân dải cao, tính ổn định cao, ít bảo trì được tổ chức TUV và
MCERT công nhận đạt chuẩn CEMS.
9. Dễ dàng mở rộng phân tích các thành phần HCL, HF, H2O, VOC, Hg bằng công nghệ
FTIR (Hấp thụ quang phổ hồng ngoại chuỗi Fourier) hoặc công nghệ hấp thụ quang
phổ laser hồng ngoại hoặc công nghệ hấp thụ quang phổ hồng ngoại có chọn lọc một
tia hai bước sóng hoặc công nghệ hấp thụ quang phổ tia cực tím UV DOES.
10. Hệ thống quản lý dữ liệu bằng phần mềm Xconnec có chức năng lựa chọn báo cáo
theo chuẩn EPA (Option EPA report)
11. Tự động cảnh báo bằng màu trên màn hình trung tâm khi giá trị vượt ngưỡng, giá trị
đến ngưỡng cảnh báo, Open door, Off door, Mất tín hiệu kết nối, Lỗi hệ thống.
12. Tự động truyền số liệu *txt bằng đường truyền FTP hoặc SMS hoặc Email theo nhu
cầu người sử dụng.
13. Chi phí vận hành thấp.
14. Dễ dàng tích hợp và nâng cấp hệ thống với chi phí hợp lý.
15. Tiêu chuẩn chứng nhận TÜV & MCERT.
IV.

Cấu trúc hệ thống Integrated Extractive Emission monitoring system

Nguyên lý hoạt động phân tích khí mẫu: Khí mẫu được hút ra từ trong thân
ống khói nhờ Ống hút mẫu khí bằng thép trắng qua Ống dẫn khí được gia nhiệt toàn
bộ chiều dài từ 1500C đến 1800C (đảm bảo khí mẫu nguyên trạng không đọng sương
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và chuyển hóa acid) đến Bộ làm lạnh và tách hơi nước đến Bơm hút mẫu (Van điện
từ cho Zero đóng khí Zero) qua lọc bụi tinh đến Buồng phân tích khí bằng phương
pháp hấp thụ hồng ngoại với lưu lượng 1 L/min (Lưu lượng khí mẫu được điều chỉnh
bằng thiết bị đo / điều chỉnh lưu lượng).
Quá trình zero: Khí Zero bằng nitrogen 99,9995% từ bình chứa đi qua van
điện từ zero đến bơm hút mẫu qua lọc bụi tinh đến Buồng phân tích khí bằng phương
pháp hấp thụ hồng ngoại với lưu lượng 1 L/min (Lưu lượng khí mẫu được điều chỉnh
bằng thiết bị đo / điều chỉnh lưu lượng).
Quá trình Hiệu chỉnh điểm Span (tương tự quá trình phân tích khí mẫu):
Khí chuẩn từ bình khí chuẩn (Với O2, CO được đựng trong bình vỏ thép hoặc nhôm,
Với NO, SO2 được đựng trong bình vỏ nhôm và đạt tiêu chuẩn theo quy định EPA)
đi theo ống dẫn khí chuẩn (Ống dẫn khí chuẩn được cuốn trong cùng ống dẫn khí khí
mẫu gia nhiệt) lên vị trí lấy mẫu (Bộ đầu lấy mẫu gia nhiệt) qua van điện từ (Van
điện từ mở và đóng cổng khí mẫu) khí chuẩn theo Ống dẫn khí mẫu gia nhiệt toàn bộ
chiều dài từ 1500C đến 1800C (đảm bảo khí mẫu nguyên trạng không đọng sương và
chuyển hóa acid) đến Bộ làm lạnh và tách hơi nước đến Bơm hút mẫu (Van điện từ
cho Zero đóng khí Zero) qua lọc bụi tinh đến Buồng phân tích khí bằng phương pháp
hấp thụ hồng ngoại với lưu lượng 1 L/min (Lưu lượng khí mẫu được điều chỉnh bằng
thiết bị đo / điều chỉnh lưu lượng).
BỘ PHÂN TÍCH KHÍ THẢI SINGLE BEAM NDIR GAS ANALYZER ZRE
1.1. Bộ đầu lấy mẫu khí gia nhiệt

Heater Probe sample
-

-

Heater line gas sample

Heater filter dust

Ống hút mẫu khí dài 1/3 Outdiameter stack được chế tạo bằng thép trắng chịu
được nhiệt độ 600 0C và làm việc được trong môi trường khắc nghiệt như ma sát
lớn và ăn mòn cao và áp lực lớn.
Đầu lấy mẫu khí gia nhiệt – Heated sample probe:
Vật liệu chế tạo bằng thép trắng được liên kết bulong với thành ống khói thông
qua mặt bích ống lót thành ống khói DN65.
Bộ lọc bụi bằng ceramic lọc được cỡ hạt 2µm
Buồng gia nhiệt từ 1200C – 200 0C: Sử dụng chống đọng sương của khí mẫu
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Van điện từ 3 ngả ON/OFF sử dụng cho quá trình lấy mẫu khí và Hiệu chỉnh
Span
Van điện từ ON/OFF cho quá trình tự động làm sạch bụi.
Ống dẫn khí gia nhiệt – Heated line gas:
Sử dụng dẫn mẫu khí từ đầu lấy mẫu khí đến hệ thống bơm hút mẫu.
Nhiệt độ / áp suất làm việc: max 2600C / 60bar
Gia nhiệt trong khoảng 1200C – 1800C với bước điều chỉnh 50C đảm bảo ổn định
nhiệt độ khí mẫu chống quá trình đọng sương trong suốt quá trình phân tích khí.
Chiều dài ống dẫn khí gia nhiệt: Phụ thuộc khoảng cách điểm đo đến bộ phân
tích. Ống dẫn khí Ø6mm bằng Teflon được bọc bảo vệ nhiều lớp bảo ôn đảm bảo
duy trì nhiệt độ ổn định cho dòng khí mẫu.
MODULE PHÂN TÍCH KHÍ THẢI

-

1.2.

Công nghệ phân tích khí:
Hấp thụ hồng ngoại không tán xạ NDIR với các thành phần CO, NOx và SO2
Oxygen Sensor bằng điện hóa.
Số lượng phân tích: Đo đồng thời 5 chỉ tiêu khí CO, NOx, SO2, CH4, CO2 và O2
Lưu lượng mẫu khí

PHÍM LÀM VIỆC
Phím hiệu chỉnh Zero

Lựa chọn chế độ

Sử dụng cho Zero bằng
tay.

Phím hiệu chỉnh span
Sử dụng cho hiệu chỉnh
Span bằng tay

Phím Enter
Sử dụng xác nhận
mục lựa chọn và
giá trị số

Công tắc

USB kết nối (kiểu B) cho
giao diện RS-485

LCD lớn (với chức
năng tự động tắt)

Màn hình LCD hiển thị lớn

Giao diện kết nối
Mở rộng kết nối Analog đầu v ào
Giao diện RS485

Cổng khí sạch
(Rc1/4 or NPT1/4)

Giao diện số I/O

Đầu vào khí mẫu
(Rc1/4 or NPT1/4)
Đầu ra khí mẫu
(Rc1/4 or NPT1/4)

Fuse

Đầu vào khí mẫu
Analog output
connector

Phím Up/down

Đầu ra khí mẫu
2 Rc1/4 or NPT1/4

(100 to 240 VAC, 50/60 Hz)

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MINH ANH – M&A CO., LTD
Trụ sở: Tổ 2, Phường Thạch Bàn, Q.Long Biên, Tp.Hà Nội
Tel/Fax: 84-4-39785161
hotline: 84-964293232
Website: http://ma-ins.com.vn/
Email: info@ma-ins.com.vn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
NO, SO2, CO, CO2, CH4: Sensor hấp thụ hồng ngoại không tán
xạ đơn tia (NDIR Single beam system)
Phương pháp đo
O2: gắn sẵn magnetic hoặc galvanic sensor, hoặc mở rộng
zirconia sensor (ZFK7)

Dải đo

Độ lặp lại

NO: 0–200ppm…5000 ppm
SO2: 0–200 ppm…0–10 vol%
CO2: 0–100 ppm…0–100 vol%
CO: 0–200 ppm…0–100 vol%
CH4: 0–500 ppm…0–100 vol%
O2: 0–5 vol%…25 vol%
Lên đến 2 dải cho mỗi thành phần, Chuyển đổi, Tỷ lệ max 1:10
(Không bao gồm Oxygen)
±0.5% toàn dải đo

Độ tuyến tính

± 1% toàn dải đo

Độ trôi Zero

±2% của toàn dải đo /7 ngày

Độ trôi Span

±2% của toàn dải đo /7 ngày

Thời gian đáp ứng đo

≤ 60 giay (T90 phản ứng khí mẫu đầu vào), thời gian phụ thuộc
vào số lượng và dải đo các thành phần khí phân tích

Lưu lượng mẫu: 0.5L / min ±0.2L / min
Nhiệt độ mẫu: 0 to 50˚C
Áp suất mẫu: 10 kPa or less
Bụi PM:
100 μg/Nm3 hoặc lớn hơn trong cỡ hạt 0.3 μm hoặc lớn hơn
Đọng sương: Không cho phép
Độ ẩm:
Dưới mức độ bão hòa xảy ra ở nhiệt độ phòng (Không cho phép)
Dưới mức độ bão hòa xảy ra ở 2˚C cho đo / phân tích khí CO trong dải
0 to 200 ppm và đo NO, đo SO2
Analog output:
4 to 20mA DC or 0 to 1V DC, isolated internally from circuit and
ground; 12 outputs max load 550 Ω for 4 to 20 mA DC min. load
100kΩ for 0 to 1V DC
Thành phân ăn mòn: 1 ppm hoặc lớn hơn
Chức năng Zero / Span Calibration: Chế tự tự động được cài đặt theo thời gian hoặc chế
độ vận hành bằng tay khi không sử dụng chức năng tự động.
Khí chuẩn cho Zero và Span:
Khí Zero: Sử dụng khí Nitrogen 99.9995% (khô)
Khí chuẩn Span: Mỗi thành phần khí phân tích cần bình khí chuẩn đơn khí có nồng độ
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đạt từ 90% đến 100% dải đo (Khuyến nghị sử dụng)
Trường hợp Oxygen sử dụng sensor zirconium mở rộng bên ngoài và hiệu chuẩn span
trên cùng một dòng mẫu khí chuẩn:
- Khí Zero: Khí khô hoặc khí sạch trong khí span (Khác với mỗi loại khí chuẩn span có
nồng độ từ 90% đến 100% dải đo) thì O2 Zirconium được khuyến cáo sử dụng nồng độ
từ 1% đến 2% dải đo O2 với khí cân bằng Nitrogen.
Yêu cầu lắp đặt:
- Lắp đặt trong nhà có điều hòa hoạt động ở ngưỡng 250C đảm bảo chống mưa, nắng,
nguồn phóng xạ, nguồn nóng trực tiếp vào thiết bị phân tích.
- Tránh xa các nguồn tạo rung động mạnh ảnh hưởng đến sai số bước sóng hệ thống
phân tích.
Cấu trúc cảm biến:
Độ ổn định kéo dài tuyệt đối, bảo trì dễ dàng, và
đo độ chính xác cao với độ lặp lại 0.5%
Principl

Số lượng tia hồng ngoại hấp thụ trong tế bào đo được
phát hiện với cảm biến lưu lượng tổng.

Nguồn hồng ngoại

Khí đàu vào

Khí

Chức năng tự động hiệu chỉnh Zero /
Span.
Đơn giải quá trình vận hành.

Buồng đo

Motor

Detect
or Mass ﬂow
sensor

Choppe

Auto
Solenoid
calibration valve
start/st

<Mass flow sensor>
1mm□

Mass flow
sensor (Hotwire sensor)

Cảm biến lưu lượng tổng với trở kháng
thấp, có độ ồn tuyệt đối, trong bộ cảm
biến không có bộ phận chuyển động,
Detection
(ΔP)

Detection

Hiệu chỉnh được thực hiện
theo thời gian cài đặt
trước
Standard gas for

(ΔP)
zero calibration

sensitivity

Hấp thụ hồng ngoại không tán xạ

Công nghệ điện hóa Oxygen
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2. Bộ thiết bị đo bụi và lưu lượng khí thải

Công nghệ: Single pass & Dual Path (Một đường truyền & hai tia)
Nguồn sáng: Diode laser (syncronized pulse) với bước sóng λ = 655 nm
MIP LM3086SE sử dụng công nghệ sợi quang học kết nối giữa bộ thu và bộ nhận tín
hiệu laser để tham chiếu zero & span với tần suất 40 lần / giây đảm bảo độ chính xác và độ
tin cậy rất cao.
-

Công nghệ Single pass & dual path kết hợp với sợi quang zero & span và nguồn
phát laser cường độ cao đảm bảo khả năng kháng nhiễu phản xạ rất cao, độ ổn
định nguồn laser cao → Kết quả đo chính xác không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố
phản xạ mặt gương, thành ống khói, phản xạ hơi nước.
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Thông số đo

Dải đo

Độ chính xác

Độ phân dải

Bụi tổng TSP (Total
soild Particle)
Độ khói Opacity

0 – 2,400 mg/m3

< 0.2% OP (Độ
mờ quang học
hay Độ khói)

0.1mg/m3

Mật độ khói D
(Density opacity)

0 – 3.0

0 – 100%

0.1%
0.001D

Độ trôi Calibration & Zero theo chuẩn EPA PS-1
PS-1/Test time

1h

24h

336h

Calibration Drift

< 0.2 %

< 0.2 %

< 0.2 %

Zero Drift

< 0.2 %

< 0.2 %

< 0.2 %

Khoảng cách đo (ĐK ống khói): 0 – 20m (Mở rộng lên tới 40m mà không cần phải thay đổi
hệ thống thấu kính quang học do nguồn sáng laser có kích thước nhỏ cỡ vài mm và cường
độ công suất phát lớn cho phép khoảng cách đi rất xa mà không bị suy hao và tán xạ )
Tự động zero và span với tần suất 40 lần / giây
Tự động làm sạch bằng khí sạch khô.
Tự động đóng cửa sập bảo vệ buồng quang học khi thiết bị mất nguồn cung cấp.
Tự động kiểm tra giá trị cửa sổ buồng quang học bị bám bẩn (Chức năng này đối với công
nghệ LED không có)
Nhiệt độ làm việc: max 6500C
Áp suất quá tải của khí thải lên buồng quang học: max 25mbar

Pmax

Cơ quan bảo vệ môi trường CHLB Đức công nhận thiết bị LM3086SE đáp ứng tiêu chuẩn
giám sát môi trường sạch theo điều 13 và đạo luật không khí sạch.
Lưu lượng khí làm sạch yêu cầu: 85 l/min đến 566 l/min
Hệ thống chụp bằng thép trắng bảo vệ thiết bị khỏi tác động của môi trường xung quanh.
Dễ dàng sử dụng cũng như bảo trì sửa chữa đối với người sử dụng.
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3. Thiết bị đo lưu lượng theo phương pháp chênh lệch áp suất.

Nguyên lý hoạt động: Thiết bị hoạt động theo nguyên lý chênh lệch áp suất ΔP = IP SP, {Áp lực dương dòng khí P(+) đi qua mặt phân bố đều các lỗ trên toàn chiều dài
ống pitot (Mặt (+) được lắp đặt vuông góc với hướng dòng khí thải), mặt trên ống
pitot phân bố đều các lỗ (-) gọi là áp lực tĩnh}
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4.
IP: Áp lực dương của dòng khí
SP: Áp lực âm dòng khí
V: Vận tốc dòng chảy
: Mật độ khí (Phụ thuộc nhiệt độ và áp suất)
Lưu lượng Q (m3/h) = πR2 * V
Π: Hệ số
R: Bán kính mặt cắt điểm đo
Vận tốc dòng chảy được tính toán từ giá trị ΔP và mật độ dòng khí (Mật độ
dòng khí tự động điều chỉnh khi dòng khí có sự thay đổi của nhiệt độ và áp suất) →
Tính toán lưu lượng tức thời bằng vận tốc dòng chảy nhân với tiết diện mặt cắt tại
điểm đo → Lưu lượng tổng = Lưu lượng tức thời x thời gian t → Giá trị được hiển
thị trên màn hình điều khiển đồng thời mã hóa chuyển đổi tín hiệu Analog → Đến
Bộ Thu thập để đồng bộ, phân tích / lưu trữ → Truyền dẫn về phòng dữ liệu trung
tâm đồng thời gửi dữ liệu đến cơ quan quản lý nhà nước và gửi tin nhắn SMS cảnh
báo đến người quản lý.
Phương pháp đo: Chênh lệch áp suất
Dải đo: 0 to 2m/s đến 30 m/s / 50m/s với độ phân dải 0.1m/s
Sai số chuẩn kiểm nghiệm: < 2%
Độ tuyến tính: < 0.3 m/s
Zero/Span Drift: < 0.1m/s per month
Nhiệt độ làm việc trung bình: -20°C đến 500°C (Max 8000C liên hệ)
Áp suất tuyệt đối: 600 - 1100mbar với độ chính xác ±1%
Nhiệt độ khí thải: 0 – 500°C với độ chính xác ±1.5°C (Max 8000C liên hệ)
Đường kính ống khói: 0.5m đến 5m (Với đường kính ống khói > 5m và thành dày >
100mm xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp)
Lưu lượng: Tính toán từ thông số vận tốc dòng và tiết diện mặt cắt ống khói tại điểm
đo.
Chế độ điều chỉnh zero và span bằng tay định kỳ 6 tháng / lần.
Tự động làm sạch đầu đo khi nồng độ bụi > 150 mg/m3
Giao diện kết nối: 1 x RS485 (modbus RTU); 2 x Digital inputs; 1 x 4-20mA Output;
2 x Relay cho cảnh báo
Bộ nhớ 12 tháng dữ liệu ở tốc độ 15 phút cập nhật và 500 sự kiện cảnh báo.
Chứng chỉ TUV và MCERTS chứng nhận thiết bị đạt chuẩn cho đo lưu lượng khí
thải liên tục.
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5. Module thu thập&truyền dẫn dữ liệu:

Hình ảnh minh họa về sơ đồ tổng quan của CEMS của COMTECHVN
Bộ phận thu thập dữ liệu
 Thiết bị datalogger ứng dụng cho việc quan trắc môi trường không
khí, khí thải online.
 Quan trắc thu thập dữ liệu các thông số khí O2, CO, NO, SO2….,
nhiệt độ, nồng độ bụi, lưu lượng khoí thải. Đầu vào datalogger tương
thích với các đầu đo tín hiệu analog 4-20mA và đầu đo có kết nối
RS485, RS232.
 Tích hợp tính toán, lưu trữ các giá trị đo tức thời.
 Đưa ra các giá trị cảnh báo vượt ngưỡng,cận vượt ngưỡng để người
vận hành nắm bắt và kiểm soát hệ thống đốt…
 Phương thức cảnh báo tin nhắn điện thoại hoặc tablet, Email đến điện
thoại hoặc tablet, đèn còi báo động, thay đổi mầu sắc trên giao diện
phần mềm.
Bộ phận truyền dữ liệu
 Dữ liệu được truyền theo thời gian thực chậm nhất sau 5 phút khi
kết quả quan trắc được hệ thống trả ra, mỗi lần 01 tệp dữ liệu. Dữ liệu
đượctruyền về Sở Tài nguyên và Môi trường từ địa chỉ IP tĩnh đã
thông báo với Sở Tài
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nguyên và Môi trường theo đúng thông tư 24.
 Bảo đảm đồng bộ thời gian thực theo chuẩn quốc tế múi giờ Việt Nam
(GMT+7); Trường hợp việc truyền dữ liệu bị gián đoạn, ngay sau khi
phục hồi, hệ thống sẽ tự động thực hiện truyền các dữ liệu của khoảng
thời gian bị gián đoạn.
 Về định dạng và nội dung tệp dữ liệu:
Dữ liệu được định dạng theo dạng tệp; *.txt;
Nội dung tệp dữ liệu bao gồm 5 thông tin chính: thông số đo, kết
quả đo, đơn vị đo, thời gian đo, trạng thái của thiết bị đo (đang đo,
hiệu chuẩn và báo lỗithiết bị).
 Về bảo mật và tính toàn vẹn của dữ liệu:
Sau khi trạm quan trắc môi trường tự động liên tục đi vào hoạt
động chính thức, hệ thống phải được kiểm soát truy cập bằng tài
khoản và mật khẩu
 Phương thức truyền dữ liệu Socket TCP, FTP, Modbus TCP, Data
cloud… kết nối không dây qua 3G, kết nối có dây mạng internet
II-3. phần mềm báo cáo và tổng hợp

Giao diện hiển thị dạng bảng cột
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Giao diện hiển thị dạng đồ thị
Cảnh báo
Tất cả các thông số được thiết đặt một tham số ngưỡng (Limit Alarm) chuẩn để so
sánh và đưa ra cảnh báo khi chỉ số cận cao, cao và quá ngưỡng. Phân làm 3 loại
cảnh báo (bằng mầu sắc, tiếng kêu hoặc kiểu định danh khác để gây sự chú ý) Cảnh
báo trên phần mềm máy trạm hoặc trên smart phone hoặc tự động gửi một cú pháp
đến một vài số điện thoại được cài đặt trước trên hệ thống
Hiển thị dạng biểu đồ
Có thể lựa chọn một hoặc nhiều thông số để hiển thị, có thể chọn một thời điểm
trong ngày, trong tuần, trong tháng trong năm để hiển thị biểu đồ , Cho phép so
sánh các thông số khí thải, lưu lượng, bụi tổng giữa tuần này với tuần khác, tháng
này với tháng khác và năm này với năm khác
Báo cáo
Bảng báo cáo được đinh dạng dưới dạng file *. txt, phần truy xuất dữ liệu có các lưa
chọn: Theo phút, theo giờ, theo ngày, tháng, năm hoặc có thể truy xuất bởi một
khoảng thời gian nhất định, ví dụ: Cần truy xuất dữ liệu NOx, SO2 từ ngày 20-52017 đến 30-6-2017, Khi truy xuất xong, có thể bấm nút chọn cho vẽ biểu đồ luôn
từ các số liệu vừa được chọn để truy xuất. Truy xuất dữ liệu trung bình:Theo ngay,
theo tuần, theo tháng, theo năm của từng thông số hoặc tất cả các thông số khi
người dùng phần mềm lựa chọn.
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Phân tích và hiển thị số và biểu đồ sóng

File báo cáo

6. Thiết bị phụ trợ phục vụ vận hành
Nhà trạm phân tích (Shelter cabinet
2700x2610x2610)

Máy nén khí không dầu 10HP

Bộ bình khí chuẩn phục vụ so chuẩn: O2 =
17.5%; CO = 3,500ppm; NO = 700ppm;
SO2 = 700ppm
Khí cân bằng: Nitrogen
Bình khí Nitrogen = 99.9995%

Dung tích bình: 30L WATER
Áp suất nén: 2,000PSI
Chất liệu vỏ bình: Nhôm

Ống teflon 6 x 4mm

Converter DC – AC – DC 6KW và Ắc quy

Cáp nguồn 3 x 4mm; Cáp tín hiệu AWG 18; Tủ phân phối nguồn tổng và nhánh; Hệ
thống tiếp đất; Card chống sét đường nguồn

