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 به منظور اندازه گیری گاز اکسیژن اکسید زیرکونیوم سنسور و آزمون ساخت، طراحی :پروژه عنوان

 طرح توسعه ابزار دقیق پارامتر های شیمیایی، سوخت، دود، احتراق و حفاظت و نشتی گاز عنوان طرح:

 نیروگاهی پیشرفته گیریاندازه هایسیستم فناوری توسعه مرکز :اییواحد اجر

 ماه 18 :پروژه  اجرای زمان مدت برآورد

 

 تببین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:
 هدف اصلي: -1

ه در وايي است كه يزان اضافيو يا زباله سوزها از م واحد هاي بزرگ احتراقيدر گازهاي احتراقي در  موجود (O2)اكسيژن منشاء
اتالف انرژي  كمترينتا  ه باشد. از لحاظ اقتصادي بهتر است اين ميزان در حداقل ميزان خود قرار داشت شودطي احتراق استفاده مي 

 د.باشمي ن گازي و سيكل تركيبي درصد براي واحد هاي توربي 15براي بويلر و درصد  6تا  2احتراقي اتفاق افتد. اين ميزان در حدود 
الينده ها بايد آكه غلظت  ود چرابايد مشخص ش گيريبراي اندازه گيري آالينده ها ، غلظت اكسيژن گازهاي احتراقي در نقطه اندازه  

د ن استاندارميزا سوز گهاي ذغال سن گاهورنيبراي بطور مثال  .شود ارائهبصورت تصحيح شده نسبت به غلظت اكسيژن استاندارد 
 . % مي باشد3اه هاي بخاري مازوت سوز و گاز سوز و براي نيروگ  6اكسيژن %

ز ايكي . وسعه يافته شده اندكامالً تكه روند گازهاي احتراقي به كار مي  در O2جهت اندازه گيري فناوري هاي مختلفي امروزه 
اي حرارتي ها نيروگاه خصوص مهمترين و كاربردي ترين فناوري هاي اندازه گيري گاز اكسيژن در دود خروجي واحد هاي بزرگ احتراق

 سنسور زيركونيوم اكسيد است. 
در دماي باال ZrO2 اء در دو طرف غش O2در سنسور زيركونيوم اكسيد اختالف پتانسيل شيميايي ناشي از اختالف غلظت گاز 

خواهد  O2 غلظت گاز اين جريان الكتريكي متناسب باسبب ايجاد يك جريان الكتريكي مي شود. درجه سيلسيوس(  800تا  600)
 بود.

ات فني ايد حداقل مشخصبو  مد نظر استاكسيد زيركونيوم سنسور نمونه نيمه صنعتي و آزمون ساخت ، در اين پروژه، طراحي 
 شرح خدمات مطلوب در اين پروژه به شرح ذيل مي باشد: .را داشته باشد (1)جدول 

به  آلومينا تين، غشاءي پالطراحي مفهومي و تفصيلي سنسور زيركونيوم اكسيد جهت ساخت غشاء زيركونيوم اكسيد ،الكترود ها -

و   نگحفظه ضد زاخت مس، منظور جلوگيري از ورود ذرات معلق به سنسور، سيم پيچ توليد كننده حرارت مورد نياز سنسور

 اكسيد يومزيركون وره سنسبليت ارسال فرمان هاي كاليبراسيون و اندازه گيري داراي خروجي هاي آنالوگ و ديجيتال با قاب

 و سرهم بندي آنها اكسيد زيركونيوم ساخت اجزا سنسور -

 اكسيد زيركونيوم توسط سنسور O2ساخت بستر آزمون اندازه گيري گاز  -

 كسيدا زيركونيوم انجام آزمون هاي عملكردي به منظور تعيين صحت و تكرار پذيري سنسور -

 ملي و بين الملليهاي مرجع آزمايشگاههاي رسمي از  دريافت تاييديه -

 كشور داخل در انبوه مقياس در توليد سنجي امكان -

 

 
 



 

 
 اندازه گيري اكسيژن اكسيد زيركونيوم سنسورمشخصات  -1جدول 

 محدوده اندازه گيري
درصد حجمي 25صفر تا    

مقدار اندازه گيري شده   صحت اندازه گيري ± 2/0   درصد 

اندازه گيريتكرار پذيري   شده گيري اندازه مقدار ± 5/0 درصد   

ثانيه  5 (t90) زمان پاسخ  

 ppm    1 حد تشخيص

درجه سيلسيوس 600تا  محدوده دمايي  

  -hPa 100 تا  hPa 100 محدوده فشاري

يمحدوده سرعت متر بر ثانيه 50تا    

درجه سيلسيوس 60تا  -20 محدوده دماي محيط  

نسبي  محدوده رطوبت درصد 90تا  10   

 
 
 

 :)خروجی مورد انتظار( مشخصات محصول نهایی

  اكسيژن گيري اندازه اكسيد زيركونيوم سنسور  ساخت طراحي مفهومي و تفصيليگزارش  -

  اكسيژن گيري اندازهاكسيد  زيركونيوم سنسور صنعتي نيمه نمونه ساخت -

  اكسيژن گيري اندازه داكسي زيركونيوم سنسورساخت بستر آزمون  -
 ملي و بين الملليهاي مرجع از آزمايشگاه هاي مورد نياز يهگزارش مربوط به دريافت تاييد -
  اكسيژناندازه گيري  اكسيد زيركونيومسنسور  صحت و دقت گزارش  -

 


