Pomiar zawartoœci tlenu
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pomiar zawartoœci tlenu
Urz¹dzenia do pomiaru zawartoœci tlenu - zwane tlenomierzami mo¿emy podzieliæ zarówno ze wzglêdu na miejsce pomiaru (przenoœne/
terenowe i laboratoryjne), jak równie¿ ze wzglêdu na sposób pomiaru (wspó³pracuj¹ce z galwanicznymi lub optycznymi sondami
tlenowymi).

tlenomierze przenoœne
Dziêki wodoszczelnej obudowie i wodoodpornej klawiaturze, foliowej tlenomierze przenoœne s¹ szczególnie polecane do rutynowych
pomiarów stê¿enia tlenu rozpuszczonego w warunkach terenowych. Tego typu aplikacjom sprzyjaj¹ równie¿ ma³e rozmiary i zasilanie
bateryjne lub akumulatorowe. Dodatkowo tlenomierze przenoœne mog¹ byæ wyposa¿one w obudowê ochronn¹ i ko³czan na sondê tlenow¹.
Mierniki dostarczane s¹ w kompletnych zestawach walizkowych wyposa¿onych w sondê tlenow¹ oraz wyposa¿enie do kalibracji
i konserwacji. Mo¿liwoœæ stosowania sond tlenowych z ró¿nymi d³ugoœciami kabli, pozwala na pomiar stê¿enia tlenu nawet na du¿ych
g³êbokoœciach (do 100 m). Sondy tlenowe patrz strona 122.

Oxi 1970i

Eutech DO 6+

tlenomierze laboratoryjne
Tlenomierze laboratoryjne s¹ przeznaczone do pomiarów stê¿enia tlenu rozpuszczonego, % nasycenia tlenem oraz ciœnienia parcjalnego.
Mierniki mog¹ byæ wyposa¿one w samomieszaj¹c¹ sondê tlenow¹ lub sondê tradycyjn¹, wyposa¿on¹ w akcesoria zapewniaj¹ce sta³y
przep³yw medium pomiarowego pod membran¹ (pomiar zawartoœci tlenu wymaga przynajmniej minimalnego przep³ywu medium pod
membran¹). W zale¿noœci od stopnia zaawansowania tlenomierze laboratoryjne mog¹ byæ wyposa¿one w oprogramowanie do oznaczania
BZT, co w znacznym stopniu u³atwia pomiar tego parametru metod¹ rozcieñczeñ zgodnie z Polsk¹ Norm¹. Sondy tlenowe, patrz strona 122.

Orion Star A2135

inoLab Oxi 7310

1

2
1 lub 2 punkty

1 lub 2 punkty

metoda

rozdzielczoœæ
[mg/l], [ppt]

zakres [mg/l], [ppt]

po1 godzinie

LCD,
wielowierszowy

ustawialny
1…12 godzin
LCD,
wielowierszowy

LCD, wielowierszowy,
podœwietlany

36 miesiêcy

Thermo Scientific

do 800 h

¿ywotnoœæ baterii

producent

bateryjne

bateryjne

zasilanie

KNICK

36 miesiêcy

do 1000 h

IP66

IP67

ochrona

KNICK

36 miesiêcy

do 1000 h

bateryjne

IP66

WTW

36 miesiêcy

bateryjne

IP67

podœwietlany,
graficzny, LCD

do 0,1

0,0…600,0

do 0,1

0…1250

1 pkt.

do 0,1

0…1250

1 pkt.

± 0,5% wartoœci pomiarowej

do 0,1

0,0…600,0

bateryjne

IP67

podœwietlany,
graficzny, LCD

ustawialny 10 min
…24 godziny

-

bateryjne

IP67

podœwietlany,
graficzny, LCD

ustawialny 10 min
…24 godziny

WTW

36 miesiêcy

-

WTW

36 miesiêcy

do 0,1

0,0…200,0

1 lub 2 punkty

do 0,1

599,9…1099,0

0,1

0…50,0

± 0,3

0,1

0…+50,0

0,1

0…50,0

± 0,3

0,1

0…+50,0

manualna korekta manualna korekta

do 0,1

599,9…1099,0

1 lub 2 punkty

± 1,5% ca³ego zakresu

do 0,1

0,0…199,9

bateryjne
do 100 h

do 600 h
(bateryjne)

WTW

EUTECH

36 miesiêcy

IP67

IP66, IP67

36 miesiêcy

po 20 minutach
od ostatniego
naciœniêcia
klawisza

-

BNC, phono ATC

-

-

ATC/MTC

galwaniczna

EUTECH

36 miesiêcy

do 700 h

bateryjne

-

LCD, 2-wierszowy,
LCD, 1-wierszowy
podœwietlany

po 20 minutach
od ostatniego
naciœniêcia
klawisza

-

6-pin

tak

50

ATC/MTC

galwaniczna

akumulatorowe,
sieciowe

graficzny, LCD

-

RS 232, Rec

8-pin DIN

tak
8-pin DIN

800
-

ATC

galwaniczna

-

8-pin DIN

do 0,01

0,0...20,00

O2, %O2, °C

Eutech DO 6+

± 1,5% ca³ego zakresu

do 0,01

0,0...19,99

O2, %O2, °C, Pa

CyberScan
DO 300

automatyczna korekta poprzez manualne wpisanie

0,1

0…70,0

± 0,1

0,1

0...+50

-

ATC/MTC

galwaniczna

sta³a wartoœæ

0,1

35,0

± 0,1

0,1

-5,0...+105,0

do 0,1

500…1100

1 pkt.

do 0,1

0,0…600,0

do 0,01

0,00...90,00

O2, %O2, °C

Oxi 1970i

200

ATC/MTC

galwaniczna

0,1

0…70,0

± 0,1

0,1

-5,0...+105,0

do 1000 h (150 h z podœwietleniem)

ustawialny 10 min
…24 godziny

USB

Auto-Off

8-pin DIN

-

tak

SMEK

po 20 minutach
od ostatniego
naciœniêcia
klawisza

SMEK
RS 232

tak

5000

-

galwaniczna
ATC/MTC

RS 232, USB

wyœwietlacz

0,1

0…70,0

ATC/MTC

amperometryczna

9-pin MiniDIN

tak

200

ATC/MTC

amperometryczna

wyjœcia

tak

0,01

0...45,00

± 0,1

0,1

do 0,01

0,00...90,00

O2, %O2, °C, Pa

Oxi 3205

± 0,5% wartoœci pomiarowej

do 0,01

0,00...90,00

O2, %O2, °C, Pa

Oxi 3210

automatyczna za pomoc¹ zintegrowanego czujnika ciœnienia
-5,0...+105,0

do 0,1

0…1250

1 pkt.

do 0,1

0,0…600,0

do 0,01

0,00...90,00

O2, %O2, °C

Oxi 3310

automatyczna korekta poprzez manualne wpisanie

0,01

0...45,00

wejœcia

1000

funkcje GLP

ATC/MTC

pamiêæ

kompensacja
temperatury

DO: polarograficzna
RDO: optyczna

0,1

0...45,0

± 0,1

dok³adnoœæ [°C]
< 0,5

0,1

0,1
< 0,5

0…+55,0

0…+55,0

do 0,1

700,0…1080,0

0,1

automatyczna lub manualna

do 0,1

700,0…1080,0

0,0…+50,0

do 0,1

gwarancja

cechy
miernika

1 lub 2 punkty

599,9…1133,0

do 0,1

0,0…600,0

± 0,5% wart. pom. ±0,2 %

do 0,1

0,0…600,0

± 0,5% wart. pom. ±0,05 mg/l

do 0,01

0,00…60,00

O2, %O2, °C, Pa

Portamess
911 Oxi

rozdzielczoœæ [°C]

zakres [°C]

metoda

rozdzielczoœæ[hPa]

zakres [hPa]

do 0,1

± 0,2 %

dok³adnoœæ

DO: 0,0…600,0
RDO: 0,0...500,0

zakres [%]

rozdzielczoœæ [%]

± 0,2 mg/l

do 0,01

0,00…60,00

do 0,01

O2, %O2, °C, Pa

O2, %O2, °C, Pa

Portamess
913 Oxi

DO: 0,00…90,00
RDO: 0,00...50,00

Orion Star A223
RDO/DO Port

dok³adnoœæ

rozdzielczoœæ [mg/l]

zakres [mg/l]

sonda tlenowa typ

korekta
zasolenia

temperatura

ciœnienie
parcjalne

kalibracja

% nasycenia

tlen
rozpuszczony

parametr mierzony

parametr

model

O2

Tlenomierze przenoœne

O2

Tlenomierze laboratoryjne

pomiar zawartoœci tlenu
Model

CyberScan
DO 6000

CyberScan
DO 1500

Orion Star A213
RDO/DO

inoLab Oxi 740

inoLab Oxi 7310

O2, %O2, pO2, BZT,
OUR, SOUR, oC

O2, %O2, oC

O2, %O2, pO2, oC

O2, %O2, pO2, oC

O2, %O2, pO2, oC

0,00...60,00

0,00...60,00

DO: 0,00...90,00
RDO: 0,00...50,00

0,00...90,00

0,00...90,00

0,01

0,01

do 0,01

do 0,01

do 0,01

±0,1 %
+ 1 cyfra

±0,5 %
+ 1 cyfra

±0,5 % wartoœci
pomiarowej

±0,5 % wartoœci
pomiarowej

±0,5 % wartoœci
pomiarowej

2 pkt. (0 %, 100 %)

2 pkt. (0 %, 100 %)

2 pkt. (0; 100 %)

1 pkt. (100 %)

1 pkt. (100 %)

ATC

ATC

ATC

ATC

ATC

korekta zasolenia

0,0...45,0

0,0...45,0

0,0...45,0

0,0...70,0

0,0...70,0

korekta ciœn. atm.

599...1099 hPa

599...1099 hPa

599...1130 hPa

500...1100 hPa

500...1100 hPa

0...600

DO: 0...600
RDO: 0...500

0...600

0...600

Parametr
parametr mierzony
zakres [mg/l]
rozdzielczoœæ [mg/l]
dok³adnoœæ [mg/l]
tlen
rozpuszczony

kalibracja
kompensacja temp.

zakres [%]
% nasycenia

0...600
0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

±0,1 %
+ 1 cyfra

±0,5 %
+ 1 cyfra

±0,5 % wartoœci
pomiarowej

±0,5 % wartoœci
pomiarowej

±0,5 % wartoœci
pomiarowej

-5,0...+46,0

0,0...+45,0

0...+50,0

-5,0...+50,0

0,0...+50,0

rozdzielczoœæ [%]
dok³adnoœæ
zakres [oC]

temperatura

o

rozdzielczoœæ [ C]

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

dok³adnoœæ [oC]

±0,1

±0,3

±0,1

±0,1

±0,1

10000

100

2000

2000

do 5000

tak

tak

tak

tak

tak

wejœcia

DIN, SD,
RJ45, phono ATC

DIN

9 pin mini DIN

8 pin

8 pin

wyjœcia

USB, IRDA, RS 232

RS 232

RS 232, USB

RS 232, Rec

Mini USB

sieciowe

sieciowe

sieciowe / bateryjne

sieciowe

sieciowe / bateryjne

pamiêæ
funkcje GLP

cechy
miernika

zasilanie
wyœwietlacz
gwarancja

dotykowy, kolorowy

LCD

LCD

LCD

LCD, podœwietlany

36 miesiêcy

36 miesiêcy

36 miesiêcy

36 miesiêcy

36 miesiêcy

EUTECH

EUTECH

Thermo Scientific

WTW

WTW

producent

wyposa¿enie dla tradycyjnych sond tlenowych
Pomiar stê¿enia tlenu rozpuszczonego w laboratorium, przy pomocy
tradycyjnej sondy wymaga zapewnienia minimalnego przep³ywu
medium pod membran¹. Samomieszaj¹ce sondy tlenowe posiadaj¹
wbudowane mieszad³a. Pozosta³e (np. CellOx 325 firmy WTW) mo¿na
wyposa¿yæ w specjalny zestaw mieszaj¹cy z³o¿ony z:
mieszade³ka magnetycznego nak³adanego na sondê
tlenow¹ (np. RZ 300)
pierœcienia uszczelniaj¹cego dopasowanego do kszta³tu
sondy i butelki (opcja)

BK 325

OxiStirrer 300

RZ 300

mieszad³a magnetycznego, na którym umieszcza siê
butelkê z sond¹ (np. OxiStirrer 300)
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Sondy tlenowe

sondy tlenowe
System do pomiaru stê¿enia tlenu rozpuszczonego sk³ada siê z tlenomierza i sondy tlenowej. Rozró¿nia siê trzy rodzaje sond tlenowych:
samomieszaj¹ce do aplikacji laboratoryjnych oraz tradycyjne i optyczne zarówno do pomiarów terenowych, jak i laboratoryjnych. Przy czym
sondy samomieszaj¹ce i tradycyjne skonstruowane s¹ na bazie membrany i czujnika elektrochemicznego, natomiast sonda optyczna
wykonuje pomiar tlenu rozpuszczonego w oparciu o zjawisko luminescencji.

optyczne sondy tlenowe
Tego typu sonda jest czujnikiem bezobs³ugowym, nie posiada membrany i elektrolitu. Czynnoœci konserwacyjne sprowadzaj¹ siê do
wymiany nasadki RDO raz na rok. Inne zalety to: szybki czas odpowiedzi (sonda optyczna nie wymaga czasu polaryzacji i jest natychmiast
gotowa do pomiaru, brak koniecznoœci ruchu medium pomiarowego). Dostarczana jest w zestawie z os³on¹ ochronn¹ ze stali nierdzewnej.

RDO 087xxxMD

FDO 925

d³ugoœæ trzonka [mm]

190

190

œrednica trzonka [mm]

20

20

model

d³ugoœæ kabla [m]
zastosowanie
kompatybilna z

3; 6; 10; 15; 30

1,5; 3; 6; 25

teren, laboratorium

teren, laboratorium

przenoœne
i laboratoryjne mierniki
Thermo Scientific
seria Orion Star

przenoœne mierniki
WTW

Orion RDO

samomieszaj¹ce sondy tlenowe
To optymalne rozwi¹zanie w przypadku pomiarów w laboratorium. Zintegrowane mieszade³ko zapewnia jednostajny przep³yw medium pod
membran¹, co jest warunkiem koniecznym poprawnego pomiaru. Jest idealnym rozwi¹zaniem w przypadku pomiarów seryjnych,
szczególnie w po³¹czeniu z butelk¹ BK 325 (wyposa¿on¹ w ko³nierz i korek na szlif, z szyjk¹ dopasowan¹ do œrednicy trzonka sondy).

Orion 086030
model

StirrOx G

620SSP

086030

rodzaj

galwaniczna

amperometryczna

amperometryczna

d³ugoœæ trzonka [mm]

83

62

83

œrednica trzonka [mm]

12

12

12

d³ugoœæ kabla [m]

2

0,9

2

laboratorium

laboratorium

laboratorium

laboratoryjne mierniki
WTW, Oxi 1970i
Multi 1970i

laboratoryjne mierniki
EUTECH

laboratoryjne mierniki
Thermo Scientific
seria Orion Star

zastosowanie
kompatybilna z

StirrOx G

tradycyjne sondy tlenowe
model

CellOx 325

DurrOx 325

DO6HANDY

DOHANDYNEW

083005MD

rodzaj

galwaniczna

galwaniczna

galwaniczna

galwaniczna

polarograficzna

d³ugoœæ trzonka [mm]

145

110

78

150

145

œrednica trzonka [mm]

15,25

17,5

16,5

25

12

d³ugoœæ kabla [m]

1,5; 3; 6; 10; 15; 20

3; 6

0,9; 3

3

1,5; 3; 10; 20

zastosowanie

teren, laboratorium*

teren

teren

teren

teren, laboratorium*

kompatybilna z

laboratoryjne
i przenoœne mierniki
WTW

przenoœne mierniki
WTW

Eutech DO 6
Eutech DO 6+

CyberScan DO 300

laboratoryjne
i przenoœne mierniki
Thermo Scientific
seria Orion Star

* w przypadku pomiaru w laboratorium konieczne jest wyposa¿enie dodatkowe, zapewniaj¹ce przep³yw medium pod membran¹.
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Oznaczanie BZT
BZT5 mo¿na oznaczaæ dwoma metodami: metod¹ rozcieñczeñ lub metod¹ manometryczn¹. W metodzie rozcieñczeñ konieczne jest
oznaczanie zawartoœci tlenu przed i po inkubacji (do tego celu mo¿na wykorzystaæ tlenomierz wraz z sond¹ tlenow¹). Metoda
manometryczna wymaga zastosowania specjalnego systemu.

Oznaczanie BZT metod¹ rozcieñczeñ - Pomiar zgodny z Polsk¹ Norm¹
Metoda rozcieñczeñ jest jedyn¹ oficjalnie dopuszczon¹ w obrocie
publiczno-prawnym metod¹ pomiarow¹. Oznaczanie zawartoœci
tlenu przed i po inkubacji mo¿na przeprowadziæ metod¹ miareczkow¹
lub przy pomocy tlenomierza. Zastosowanie tego ostatniego jest
znacznie mniej czasoch³onne oraz zdecydowanie dok³adniejsze
(uniezale¿nia wyniki pomiaru od percepcji laboranta). Do oznaczeñ
tego typu mo¿na zastosowaæ ka¿dy rodzaj tlenomierza, przy czym
szczególnie polecane s¹ wersje laboratoryjne ze zintegrowanym
programem do BZT (np. CyberScan DO 6000 firmy EUTECH lub
inoLab BSB/BOD 740 firmy WTW).

Oznaczanie BZT metod¹ manometryczn¹ - pomiar dla samokontroli

OxiTop Control

Oznaczanie BZT5 metod¹ manometryczn¹ wykonuje siê za pomoc¹
tzw. aparatów do BZT, w których parametrem mierzonym
i rejestrowanym jest spadek ciœnienia w butelce, bêd¹cy
bezpoœredni¹ miar¹ zapotrzebowania próby œcieków na tlen. Nowa
generacja urz¹dzeñ wyposa¿ona jest w elektroniczny system
pomiaru ciœnienia oraz pamiêæ pozwalaj¹c¹ na zapamiêtanie
wartoœci pomiarowych z kolejnych dób (OxiTop oraz OxiDirect/ Al606)
lub godzin (OxiTop Control). Pozwala to na opracowywanie nie tylko
wyników koñcowych, ale i codziennie zbieranych wartoœci
poœrednich.

OxiTop IS 6,
OxiTop IS 12

OxiTop Control

BOD OxiDirect
AL 606 / 612

zasada pomiaru

respirometryczna, bezrtêciowy
elektroniczny czujnik ciœnienia

respirometryczna, bezrtêciowy
elektroniczny czujnik ciœnienia

respirometryczna, bezrtêciowy
elektroniczny czujnik ciœnienia

zakresy pomiarowe
[mg/l O ] 2

0 - 40; 0 - 80; 0 - 200; 0 - 400;
0 - 800; 0 - 2000; 0 - 4000

zmienny z górn¹ granic¹ 400 000 mg/l;
500...1350 hPa
(w trybie pomiaru ciœnienia)

0 - 40; 0 - 80; 0 - 200; 0 - 400;
0 - 800; 0 - 2000; 0 - 4000

pamiêæ

automatyczna, maks. do 5
wartoœci pomiarowych

180...360 zestawów w zale¿noœci
od czasu trwania oznaczenia

automatyczna, maks. do 28
wartoœci pomiarowych

czas trwania pomiaru

dowolny - pamiêæ tylko
dla 5-ciu pierwszych prób

ustawialny: 0,5...6 h co 0,5 h
6...24 h co 1 h
1...99 dni co 1 doba

do wyboru,
od 1 do 28 dni

co dobê

ustawialny

na g³ówce, 2- miejscowy,
LED 7- segmentowy

na pilocie, graficzny,
LCD 64 x 128 punktów

co godzinê (1 dzieñ),
co 2 godziny (2 dni),
codziennie (3-28 dni)
na panelu, 4-miejscowy,
LED 7-miejscowy

BZT5

BZT

BZT5,, BZT7, OECD 301 F

- autostart
- odczyt wartoœci chwilowych

- autostart
- odczyt wartoœci chwilowych
- zegar czasu rzeczywistego
- pilot do komunikacji z g³ówkami

- autostart
- odczyt wartoœci chwilowych

gwarancja

12 miesiêcy

12 miesiêcy

24 miesi¹ce

producent

WTW

WTW

AquaLytic / Lovibond

Model

Parametr

interwa³ zapamiêtywania
wyœwietlacz
obszar zastosowañ
funkcje specjalne
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