
Bulanıklık 24

10 - 1000 FAU

Zayıflatılmış Radyasyon Metodu

386

 

Enstrümana özel bilgi 

Test, aşağıdaki cihazlarda gerçekleştirilebilir. Ek olarak, gerekli küvet ve fotometrenin 
emilim aralığı belirtilmiştir.

Cihazlar Küvet λ Ölçüm Aralığı

MD 600, MD 610, MD 640, 
MultiDirect

ø 24 mm 530 nm 10 - 1000 FAU

XD 7000, XD 7500 ø 24 mm 860 nm 10 - 1000 FAU

Malzeme 

Gerekli materyal (kısmen isteğe bağlı):

Başlık Paketleme 
Birimi

Ürün No

reaktif gerekmez  

Uygulama Listesi

• Atık Su Arıtma 
• Ham Su Arıtma 

Numune Alma 

1. Su numunesi, numune alındıktan sonra olabildiğince hızlı şekilde ölçülmelidir. 
Numuneler plastik veya cam şişelerde 48 saate kadar 4 °C’de muhafaza edilebilir. 
Ölçüm, numunenin alınmasında olduğu gibi aynı sıcaklıkta gerçekleşmelidir. Ölçüm 
ve numune alımı arasındaki sıcaklık farkları numunenin bulanıklığını değiştirebilir. 

Notlar 

1. Bulanıklık ölçümü, formazin bulanıklık standardına (FAU) uyan bir geçiş ışığı radya-
syonu metodudur. Sonuçlar rutin kontroller için uygundur, yine de uygunluk belgesi 
için kullanılamaz çünkü geçiş ışığı radyasyonu metodu nefelometrik metottan (NTU) 
farklılık gösterir.  

2. Bu metot için tahmini ispat sınırı 20 FAU’dur. 
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Tespitin uygulanması Bulanıklık
Cihazda metot seçin.

Bu metot için şu cihazlarda ZERO ölçümü yapılması gerekmez: XD 7000, XD 7500

10 ml

24 mm’lik küveti 10 ml de-
mineralize su ile doldurun.

Küveti(küvetleri) kapatın.

Sample

Numune küvetini ölçüm 
haznesine koyun. Doğru 
konumlandırılmasına dikkat 
edin.

Zero

ZERO tuşuna basın. Küveti ölçüm haznesinden 
alın.

Küveti boşaltın.

ZERO ölçümü gerektirmeyen cihazlarda buradan başlayın.

Su numunesini iyice 
karıştırın.

24 mm

Küvete su numunesi ile ön 
yıkama uygulayın.

10 ml

24 mm’lik küveti 10 ml 
numune ile doldurun.
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Küveti(küvetleri) kapatın. Sallayarak içeriği karıştırın.

Sample

Numune küvetini ölçüm 
haznesine koyun. Doğru 
konumlandırılmasına dikkat 
edin.

Test

TEST (XD: START) tuşuna 
basın.

Ekranda sonuç FAU olarak belirir.
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Kimyasal Metod 

Zayıflatılmış Radyasyon Metodu

Apandis

Girişim Metni

Giderilebilir Girişimler 

• Hava kabarcıkları bulanıklık ölçümünde hatalara neden olur. Numuneleri ger. ultra-
sonik bir temizlik ile gazdan arındırın.  

• Işık 530 nm’de absorbe edildiğinde renk bozulma yapar. 
Yoğun renkli numunelerde sıfır eşitlemesi için demineralize su yerine numunenin 
filtrelenmiş kısmını kullanın. 

Bibliyografi 

FWPCA Methods for Chemical Analysis of Water and Wastes, 275 (1969)

a) Serbest, bağlı ve toplam değerin belirlenmesi | b) COD (150 °C), TOC (120 °C) ve toplam krom, fosfat, azot, (100 °C) 
için reaktör/tepkime kabı gereklidir | c) MultiDirect: Vacu-vials® (Sipariş kodu 19 20 75) için adaptör gereklidir | d) 
Spectroquant®, bir Merck KGaA ticari markasıdır | e) alternatif reaktif, yüksek kalsiyum konsantrasyonu ve/veya yük-
sek iletkenlik nedeniyle su numunesinde bulanıklık oluşması durumunda DPD No.1/No.3 yerine kullanılır | f) klorun 
mevcut olması durumunda bromür, klor dioksit ve ozonu belirlemek için gerekir | g) Reaktif, sindirim olmadan çoğu 
çözünmez demir oksiti kapsar | h) ek olarak, sertlik değeri 300 mg/l CaCO3’ün üzerinde olan numuneler için gerekir | 
i) seyreltmede geniş aralık | # karıştırma çubuğu dahil
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