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Przegląd mierników i aplikacji
Mętność próbki jest oceną subiektywną i wykazuje zmienne efekty w przeciwieństwie do parametrów
elektrochemicznych lub fizycznych. Bazuje na pomiarze światła rozpraszanego przez cząstki o różnym
rozmiarze, kształcie i dynamice, znajdujących się w badanym roztworze. Pomiar mętności służy jako
parametr i wskaźnik jakości w wielu aplikacjach.

Turb® 430 IR

Aplikacja
Pomiar mętności w wodzie do picia według PN-EN ISO 7027

Turb® 430 T

●

Pomiar mętności w wodzie do picia według US EPA 180.1

Turb® 355 IR
●

Redoks

pH

● tak
✔ tak
— niezalecane/nieobecne

Wieloparametrowe

Parametry

urządzenia lab & teren > Parametr > Mętność > Przegląd mierników i aplikacji

Oficjalny monitoring

●

●

●

Monitoring środowiska

●

●

●

Kontrola jakości w przemyśle w 860 nm

●

Kontrola jakości w przemyśle w 560 nm

●

Jony

●

●

Laboratoria serwisowe, aplikacje mieszane

●

●

Pomiary terenowe i mobilna kontrola jakości

●

●

Pomiary w zakresie < 1 NTU

✔

✔

–

Wzorce kalibracyjne AMCO Clear®

✔

✔

✔

AQA z dokumentacją

✔

✔

–

Interwał kalibracji

✔

✔

–

Zarządzanie danymi na PC z oprogramowaniem LSdata (na życzenie)

✔

✔

–

Zarządzanie informacjami laboratoryjnymi LIMS przez LSdata

✔

✔

–

Złącze do komputera

✔

✔

–

✔/ ✔

✔/ ✔

✔/–

Pamięć danych

✔

✔

–

Aktualizacja metod i oprogramowania

✔

✔

–

✔/ ✔

✔/ ✔

–/ –

✔

✔

✔

Turb® 430 IR

Turb® 430 T

Turb® 355 IR
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Urządzenie stacjonarne / laboratoryjna stacja LabStation (opcjonalnie)
Walizka transportowa

Przewodność
Oprogramowanie,
dokumentacja

Mętność

patrz str.

BZT/Respiracja

Baterie/pakiet akumulatorów

Fotometria

Właściwości

Tlen rozpuszczony

●
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Mętność — parameter dla kontroli jakości
Mętność jest w wielu przypadkach decydującym parametrem
dla kontroli jakości. Jest ona ważnym czynnikiem zarówno
w procesie uzdatniania wody pitnej i oczyszczania ścieków,
jak również przy produkcji napojów oraz w przemyśle
chemicznym od procesów galwanizacji do petrochemicznych.
Jeśli ciecz zawiera substancje stałe, takie jak algi, osad,
mikroorganizmy i inne cząsteczki, to światło przechodzące
przez nią jest zarówno absorbowane jak i rozpraszane.
Fakt ten sprawia, że taka ciecz optycznie nie robi już wrażenia
klarownej lecz mętnej. Intensywność mętności zależy przede
wszystkim od ilości nierozpuszczonej suchej masy. Jednak na
stopień mętności wpływa dodatkowo także kształt, wielkość
i skład cząstek. Pomiar mętności polegał wcześniej na
pomiarze światła przechodzącego przez ciecz. Jednak pomiar
światła rozproszonego po kątem 90° okazał się, zwłaszcza w
niższych zakresach pomiarowych, o wiele skuteczniejszy i jest
dzisiaj uznaną na całym świecie metodą standardową.

Różne standardy monitorowania wody do picia
Istnieją dwa rodzaje przyrządów pomiarowych, które różnią się w zależności od źródła światła: Aby spełnić
zalecenia norm ISO 7027/ DIN EN 27027 (PN-EN ISO 7027) wymagane jest światło podczerwone (długość
fali 860 nm). Standardowe Metody Badania Wody i Ścieków / US EPA wymagają zaś światła białego.

Światło podczerwone czy białe? Podział w zależności od aplikacji.
W przypadku zastosowań niewymagających pomiarów według konkretnej normy poszukuje się
optymalnego rozwiązania. Ponieważ pomiar zmętnienia jest często używany do kontroli jakości, pomiar
należy przeprowadzać w uprzednio zdefiniowanym zakresie wartości.
• Źródła światła podczerwonego (IR) minimalizują lub eliminują wpływ zabarwienia w roztworze,
ponieważ przy długości fali 860 nm praktycznie nie dochodzi do absorpcji. Jest to szczególnie
korzystne w przypadku roztworów zabarwionych. Czułość wykrywania małych cząstek jest nieco niższa
przy tej długości fali z powodu generalnie mniejszego rozpraszania małych cząstek.
• Światło białe posiada wyższą czułość na małe cząstki, z drugiej strony samoistne wybarwienie roztworu
generuje wzmocniony efekt zakłócający.
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Wieloparametrowe

Różne metody pomiarowe

Redoks

Kuweta pomiarowa i kuweta z wzorcem

Jony

W zależności od producenta lub branży, metoda ratio mierzy
pod różnymi kątami i oblicza końcowy wynik. Nie ma jednego
standardu w tym zakresie.

pH

Różne metody stosuje się w szczególności w przemysłowej
dziedzinie kontroli jakości: oprócz pomiaru
nefelometrycznego ze światłem rozproszonym pod kątem 90°
dla niskich wartości mętności, metoda światła przechodzącego
w 180° jest korzystna dla średniego i wyższego zmętnienia,
ponieważ światło rozproszone i efekt cienia między cząstkami
wzrasta wraz ze wzrostem mętności, a zmniejszenie natężenia
światła zapewnia dokładniejszy wynik.

Dokładność produkcji ±1%

•

Wysoka precyzja i długotrwała stabilność

•

Nie stanowią zagrożenia dla zdrowia

•

Łatwe do utylizacji

Przewodność

•

Tlen rozpuszczony

Wzorce mętności AMCO Clear®

Fotometria
Mętność

Wzorce mętności AMCO Clear®

Oprogramowanie,
dokumentacja

Wzorce kalibracyjne składem cząsteczkowym są optymalnie
dopasowane do układu optycznego miernika i szczególnie
dobrze nadają się do zastosowań w najniższym zakresie
pomiarowym, takim jak aplikacje w wodzie do picia.

BZT/Respiracja

Kalibracja mętnościomierzy opiera się na reprodukcji cząstek
różnej wielkości i kształtów w rzeczywistym świecie. Standardy
mętności AMCO Clear® dla urządzeń Turb® są polimerowymi
wzorcami kalibracyjnymi o określonym składzie
cząsteczkowym i różnią się od formazyny znacznie większą
dokładnością wyników i stabilnością bez występowania dryfu.
Konwencjonalne wzorce formazynowe o tolerancji 5-10%
są porównywane z dokładnością produkcji w odniesieniu
do składu cząsteczkowego 1%. Są certyfikowane partiami
i identyfikowalne z N.I.S.T., dopuszczone jako wzorce
drugorzędowe w stosunku do roztworów formazyny.
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Mętnościomierz terenowy z jakością laboratoryjną
Turb® 430 IR / Turb® 430 T
Mętnościomierzami Turb® 430 T i Turb® 430 IR, użytkownik może wykonywać
pomiary nefelometryczne w świetle rozproszonym pod kątem 90°,
zgodnie z zaleceniami aplikacji lub normy.
Turb® 430 IR spełnia wymagania DIN 27027/ISO7027,
natomiast Turb® 430 T jest zgodny z US EPA 180.1.
Charakteryzują się wieloma zaletami:
• Intuicyjna obsługa dzięki interfejsowi opartemu na menu
• Automatyczne przełączanie zakresów

•

Najwyższa precyzja od 0,02 NTU

•

Zgodność z DIN /PN-EN ISO i US EPA

•

AQA z dokumentacją zgodną GLP

• Prosta i precyzyjna kalibracja
• AQA dzięki protokołowi kalibracji i interwałowi kalibracji
• Pamięć na 1000 zestawów danych
• Numer identyfikacyjny próbki (ID)
• Metoda światła rozproszonego według Farmakopea 9
• Wyjście danych
• Opcjonalnie: oprogramowanie
LSdata do wygodnego zarządzania
danymi (patrz str. 175)

Mętnościomierz Turb® 430
z wzorcami mętności AMCO Clear®

2
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Jakość mobilnego laboratorium

•

Bezpieczna praca w terenie

•

Dokumentacja zgodna z GLP
pH

•

Wieloparametrowe

Terenowe pomiary mętności z serią Turb® 430

Redoks

Do mobilnego monitorowania jakości wody do picia,
odwiertów, cystern i źródeł lub do monitorowania i pomiarów
środowiskowych w różnych zakładach produkcyjnych, służy
praktyczny zestaw przenośny ze “stołem laboratoryjnym”,
pakietem akumulatorów i oprogramowaniem LSdata do
zarządzania danymi.

Tlen rozpuszczony

Jony

Mobilne laboratorium mętności –
zestaw walizkowy z Turb® 430 IR/T

Najwyższa dokładność

•

Pamięć danych i ID próbki

•

Dokumentacja przez LSdata
(patrz str. 175)

•

Opcjonalnie: stacja LabStation

BZT/Respiracja

•

Przewodność

Laboratoryjne pomiary mętności z serią Turb® 430

Mętność

Fotometria

Precyzyjna optyka wraz z długotrwałą,
stabilną kalibracją dzięki standardom
mętności AMCO Clear® i dokumentacji
zgodnej z GLP sprawiają, że seria
Turb® 430 jest idealnym partnerem
dla laboratoriów serwisowych,
przemysłu wytwórczego i instytucji
odpowiedzialnych za zdrowie, wszędzie
tam, gdzie wymagane jest zarówno
mobilne, jak i laboratoryjne użycie
miernika.
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Oprogramowanie,
dokumentacja

Mętnościomierz Turb® 430 ze stacją
dokującą LabStation w przemyśle wody
mineralnej
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Turb® 355 T / Turb® 355 IR

•

0 – 1100 NTU/FNU

•

Prosta obsługa

•

Kontrola jakości > 1 NTU

Zestaw walizkowy Turb® 355 IR/T

2

lata

gwarancji
Niewielkich rozmiarów mętnościomierz przenośny
Zasilany bateryjnie, przenośny mętnościomierz z diodą IR-LED (860 nm)
do nefelometrycznych pomiarów zgodnych z ISO 7027/ DIN EN 27027 (PN-EN ISO 7027)
lub z lampą wolframową zgodny z US EPA.

IP 67

Jest poręczny, lekki i prosty w obsłudze.
Turb® 355 T / IR jest dostarczany jako zestaw w małej poręcznej walizce, która zawiera wszystkie
niezbędne akcesoria, np. wzorce kalibracyjne 0,02–10,0–1000 NTU, puste kuwety i baterie.
Urządzenie pracuje z 4 bateriami AAA.

Dane techniczne: Mętnościomierze
Turb® 430 IR / Turb® 430 T

Turb® 355 IR / 355 T

Zasada pomiaru

nefelometryczna
(światło rozproszone pod kątem 90°)

nefelometryczna
(światło rozproszone pod kątem 90°)

Źródło światła

IR LED / lampa wolframowa

IR LED / lampa wolframowa

Zakres pomiarowy
NTU 0,02 – 1100 / 0 - 1100
FNU 0,02 – 1100
Rozdzielczość

170

0,01 w zakresie 0,00 – 9,99
NTU/FNU 0,1   w zakresie 10,0 – 99,9
1      w zakresie 100 – 1100

0 – 1100
0 – 1100
0,01 w zakresie 0,00 – 99,99
0,1   w zakresie 100,0 – 999,9
1      w zakresie 1000 – 1100

Dokładność

0,01 NTU lub ±2 % mierzonej wartości

±2 % mierzonej wartości lub ±0,1 NTU
ostatni przecinek dziesiętny w zakresie 1 … 500 NTU
±3% mierzonej wartości w zakresie 500 … 1100 NTU

Powtarzalność

<0,5 % mierzonej wartości lub 0,01 NTU/FNU

±1% mierzonej wartości lub ±0,05 NTU/FNU

Kalibracja

automatyczna 3-punktowa

automatyczna 1...3 punktowa

Czas reakcji

około 3 s (wersja IR) / około 7 s (wersja T)

14 s

Kuwety

Ø28 x 60 mm, objętość próbki 20 ml

Ø25 x 45 mm, objętość próbki 15 ml

Interfejs

RS 232, USB (przez adapter)

—

Funkcje
protokół kalibracji:
pamięć wartości:
specjalne

RS 232:

data/czas:

zarządzanie danymi:

akumulatory:

tak
1000
tak
tak
tak
opcjonalnie

—
—
—
—
—
—

Temperatura pracy

0 ... +50 °C

0 ... +50 °C

Zasilanie

4 alkaliczne baterie AA
na około 3000 pomiarów
opcjonalnie: pakiet akumulatorów

4 alkaliczne baterie AAA
na ponad 1500 pomiarów

WTW Pomiarowy i Analityczny Sprzęt Techniczny Sp. z o.o.
ul. Rogowska 5 · 54-440 Wrocław · Tel.: +48 71 353 92 13 · Fax: +48 71 353 92 15 · info@wtw.pl

www.WTW.pl

Informacje do zamówień: Mętnościomierze
Opis

Nr kat.

Turb® 355 IR

Przenośny mętnościomierz w walizce, zgodny z ISO 7027/ DIN EN 27027 (PN-EN ISO 7027),
z 4 bateriami alkalicznymi AAA, 3 wzorcami 0,02 – 10,0 – 1000 NTU i 2 pustymi kuwetami.

600311

Turb® 355 T

Jak Turb® 355 IR, ale z lampą wolframową, zgodny z US EPA

600312

Turb® 430 IR

Terenowy mętnościomierz do pomiarów nefelometrycznych (pod kątem 90°), zgodny z ISO 7027/
DIN EN 27027 (PN-EN ISO 7027), z zestawem kalibracyjnym (0,02 – 10,0 – 1000 NTU), 2 pustymi
kuwetami, ściereczką, 4 bateriami AA, doskonały do badania wody do picia.
Opcjonalnie: stacja dokująca LabStation, pakiet akumulatorów

600320

Turb® 430 T

Jak Turb® 430 IR, ale z lampą wolframową, zgodny z US EPA 180.1

600325

Turb® 430 IR / SET

Turb® 430 IR w walizce terenowej ze “stołem laboratoryjnym” i wyposażeniem dodatkowym

600321

Turb® 430 T/ SET

Jak Turb® 430 IR/SET, ale z mętnościomierzem z lampą wolframową, zgodnym z US EPA 180.1

600326

pH

Model

Wieloparametrowe

Parametry
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Oprogramowanie,
dokumentacja

Mętność

Fotometria

BZT/Respiracja

Przewodność

Tlen rozpuszczony

Jony

Redoks

Pozostałe akcesoria i zestawy dostępne są na zapytanie.
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