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detecção e medida

Contador de partículas
para análise de fluidos

A PAMAS (Alemanha) fabrica contadores automáticos
de partículas para controlo de contaminação de fluidos
hidráulicos, lubrificantes, combustíveis e fluidos de
processo, incluindo água, suspensões farmacêuticas,
etc.. O mais recente modelo PAMAS S50DP inclui um
sistema de diluição que actua antes da contagem de
partículas, reduzindo desse modo a turbidez da amostra.
Foi especialmente desenvolvido para medição estacioná-
ria em linha de fluidos escuros.
Os contadores de partículas são usados para monitori-
zar o estado dos fluidos, com objectivos de processo e
de manutenção.. os contadores ópticos actuam com a
ajuda da luz que atravessa os fluidos. As ondas electro-
magéticas podem ser reflectidas ou absorvidas quando
se encontram com partículas na célula de medida.
O efeito é analisado pelo sistema opto-electrónico.
O resultado final é apresentado em número de partículas
por mililitro e em tamanho de cada partícula. Esta
técnica tem várias limitações. No caso dos fluidos
escuros, é necessário reduzir o nível de absorção antes
da análise. A contagem óptica também é dificultada se o
nível de contaminação exceder o nível de concentração
que o sensor é capaz de detectar. É o que sucede
quando os fluido contém aditivos não dissolvidos ou
quando a viscosidade da amostra é demasiado elevada
para uma medição exacta. Por isso, na análise por lotes
ou amostragem, pode adicionar-se manualmente um
solvente. Nos sistemas de análise em linha, o fluido é
desviado para uma linha bypass para ser analisado
directamente.
O novo contador automático de partículas PAMAS
S50DP tem um sistema de diluição integrado que
permite superar as referidas limitações. O solvente é
adicionado automaticamente de acordo com a dosagem
programável e de forma homogénea, de forma a permitir
uma medição o mais exacta possível, mesmo com
fluidos altamente contaminados.
O contador PAMAS S50DP está equipado com bomba
de pistão cerâmico. Assegura um caudal constante de

25 ml/min à pressão de 0 a 6
bar. Dispõe de 8 canais para

contagem de outros tantos ta-
manhos de partículas: > 4 µm(c),

> 6 µm(c), > 10 µm(c), > 14 µm(c),
> 21 µm(c), > 25 µm(c), > 38 µm(c)
e > 70 µm(c). O sensor PAMAS HX

integrado está
calibrado em confor-
midade com a norma

ISO 11171 e mede fluidos com uma
concentração máxima de até 24,000

partúculas por mililitro, com uma taxa de
coincidência de 7.8%.

O utilizador pode escolher entre a interface
analógica (4-20 mA) e a digital (RS485) para a

transferência de dados.

O canal analógico opcional de 4-20 mA transmite dados
para um autómato programável (PLC), servindo o conta-
dor PAMAS S50DP como instrumento de monitorização
de condição.
Para o reporte e análise dos resuiltados, a PAMAS
disponibiliza duas ferramentas de software: o PAMAS
POV para visualização on line e o PAMAS PCT para
monitorização de peças. Com estas duas ferramentas,
os resultados são reportados
em conformidade
com as normas
ISO 4406 ou SAE
AS 4059.
A PAMAS é
representada em
Portugal pela M.T.
Brandão (Porto).

Contadores de água
por ultrassons
A Titan Enterprises (Reino
Unido) desenvolveu um novo
caudalímetro de ultrassons
para abastecimento de águas
e sistemas de climatização.
Baseiam-se na tecnologia de
ultrassons dos caudalímetros
Atrato, já conhecidos do merca-
do há cerca de 4 anos em
aplicações como dispensadores
de líquidos, laboratórios, indústrias de processo, etc..
Os novos caudalímetros têm apenas 110 mm de compri-
mento, diâmetro interno de meia polegada e apresentam
uma precisão melhor que ±2% num caudal de 250:1.
A Titan poderá ceder a tecnologia a um parceiro que
pretenda investir no fabrico e  exploração comercial
deste tipo de caudalímetros para caudais superiores.

A tecnologia
Atrato tem as
vantagens da
simplicidade do
design (caudal
linear, medição
não invasiva) e da
imunidade à
turbulência e à
viscosidade.

O novo caudalímetro de água

Caudalímetro Atrato conhecido do mercado


