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NAVODILO ZA UPORABO
APARATA

QUANTACHROME
SPECTROMETER DT300
Aparat za merjenje zeta potenciala

QU-1000014

Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.
Pred uporabo dobro preberite tudi originalna navodila, posebno pozornost namenite poglavjem za uporabo vseh
možnih funkcij!
Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta.
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Osnovna navodila o delovanju

Predstavitev
Priporočljivo je, da novi uporabnik DT1200/DT300 uporablja naslednje učne vsebine, s
pomočjo katerih se spozna z inštrumentom pred pričetkom samostojnega izvajanja meritev.
Vsaka vsebina sestoji iz osvojenega znanja predhodne vsebine, torej je najbolje, da preučite
vsebine v določenem zaporedju, kot je navedeno v nadaljevanju teh navodil. V nekaterih
primerih lahko preskočite določeno vsebino, ki je v poglavjih označena z opcijo »optional«.

Ta navodila za uporabo opisujejo značilnosti in funkcije delovanja inštrumentov DT1200 in
DT300 modela, z vsemi razpoložljivimi možnostmi. Če je vaš aparat DT300, nima
nameščene nekatere dodatne opreme in poglavja, ki zato ne sovpadajo, preprosto izpustite.

Pregled meritev
Izvajanje meritev in tiskanje rezultatov je preprosto. Vsako poglavje nudi hitri pregled
zaporedja korakov, potrebnih za izvedbo ene meritve. Naslednja poglavja opisujejo te korake
podrobneje. V tem poglavju so opisani osnovi koraki za izvedbo meritve.

Za izvedbo ene meritve je potrebno opraviti 10 korakov

1. Odstranite vse morebitne vzorce iz merilne celice
2. Napolnite merilno celico z novim vzorcem
3. V osnovnem oknu označite tip meritve (type measurement), ki jo želite izvesti.
4. Iz seznama materialov izberite ime medija
5. Izberite, ali je disperzno sredstvo v tekočem ali trdnem stanju
6. Izberite ime disperznega sredstva.
7. Vnesite masni delež vašega vzorca
8. Pritisnite tipko Run.
9. Počakajte, da se meritev zaključi, in se izpiše analiza rezultatov (analysis of results)
10. Na poročilu Analysis report kliknite na File- Print report.

Opravljene meritve lahko prikažete na zaslonu po preprostem postopku korak-za-korakom v
meniju s klikom na tipko Help >>QuickStart.

Zagon – vklop in zagon programske opreme
Zaradi prikladnosti lahko sistem vedno pustite vklopljen, aparat DT1200 s programsko
opremo naj bo v teku, tako bo na razpolago za izvedbo meritev, takoj ko bo to potrebno.

Zagon DT1200 se izvede v dveh korakih. Pomembno je, da najprej vklopite Elektronsko
enoto aparata. Vklopite jo s pritiskom tipke za vklop na sprednji strani. Nato vklopite osebni
računalnik. Windows operativni sistem se nato samodejno zažene.



laboratorijski pribor | kemikalije | diagnostika | laboratorijska, medicinska, procesna oprema | laboratorijsko pohištvo | kalibracijski laboratorij | servis
3

Če je DT1200 že vključen,
preverite, ali je program v teku. Če
je, bo vidno »Home« okno, ali pa
bo minimizirano in vidno le kot
ikona v orodni vrstici na dnu
zaslona. Če je program v teku, a
minimiziran, kliknite na DT1200
ikono v statusni vrstici na dnu
zaslona.

V kolikor program DT1200 ni v
teku, z dvoklikom na ikono
DT1200 prikličite pojavno okno na
namizje, kot je prikazano na levi
strani zaslona v sliki na desni.

Na zaslonu prikazana ikona Home page

Statusna kontrola inštrumenta
Ob vsakem zagonu programa se samodejno izvede
proces testiranja, da preveri delovanje vsake posamezne
nameščene komponente. Statusna kontrola inštrumenta,
prikazana na desni, prikazuje status vsake komponente
med potekom testa.

Če je nameščena ena ali več biret, s bo pojavilo sporočilno okno, kot je prikazano spodaj, z
vprašanjem, ali želite zdaj inicializirati birete. Odgovorite No, saj boste to storili kasneje.
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Po zaključenih testiranjih, se bo pojavilo okno »Home page«, kot je prikazano spodaj. Na
dnu okna se bo v statusni vrstici prikazala tipka »Ready for measurements!« (Pripravljeno za
meritve!)

Prijava
Pred izvajanjem meritev se priporoča prijava z
ustreznim uporabniškim imenom in geslom. S
potrjeno prijavo bo vsaka meritev, ki jo boste
opravili, samodejno shranjena s povezavo na vašo
prijavo in nazivom projekta. To bo olajšalo kasnejše
iskanje meritev oz. rezultatov.

Po zaključeni začetni sekvenci, se lahko prijavite s
klikom na »LogIn/Out« v meniju Home page.
Obrazec prijave je prikazan na desni strani.
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Vstopno geslo za uporabnika Guest (gost) je
preprosto beseda »guest«. Vtipkajte »guest« v
prostor gesla in pritisnite tipko Enter. Zadeva ni
pomembna. Nato se bo prikazalo okno, kot je
prikazano na desni strani.

Če želite, lahko nato vnesete opis oz. naziv vašega
projekta v okence Project box. Ta informacija bo
lahko uporabna kasneje, ko bo potrebno poiskati
določene podatke, ki se nanašajo na vaš projekt.
Za enkrat lahko vnesete le frazo »my first
measurements« (»moje prve meritve«).

Vsaka prijavljena oseba je shranjena v bazi z
njenimi/njegovimi začetnicami imena
(uporabniškega imena). Kot je prikazano v okvirčku
Initials (inicialke), so začetnice za Guest »Gst«.
(Začetnice obstoječega uporabniškega imena ne
morejo biti spremenjene).

Za prijavo pritisnite tipko Log In.

Odjava ali ponovna prijava

Po končanih meritvah se odjavite in omogočite prijavo drugemu uporabniku.
S tem preprečite možnost izgube vaših meritev in podatkov ter drugemu uporabniku
preprečite shranjevanje meritev pod vaše začetnice in naziv projekta.

Za odjavo na Home page v meniju kliknite
LogIn/Out. Na zaslonu se bo odprlo okno, kot
je prikazano na desni.

Za odjavo pritisnite tipko Log Out.

Ali vnesite le naslov drugega projekta in nato
pritisnite tipko Log In.

Če se ne želite odjaviti, pritisnite tipko Cancel.
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Dodajanje novega uporabnika

V osnovnem oknu Home page kliknite
LogIn/Out, da prikličete prikaz prijavnega
okna.

Na seznamu imen uporabnikov izberite
Administrator.

Vnesite geslo za uporabniško ime
Administrator in pritisnite tipko Enter. (Geslo
za Administrator je »dispersion«.)

Za dodajanje novega uporabnika ali
dodajanje obstoječe enote pritisnite tipko
Add/Edit Users .

Na zaslonu se odpre Add/Edit User okno.
Vnesite ime novega uporabnika, npr. »John
Smith « in pritisnite tipko Enter .
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Na zaslonu se odpre okno »Defining new
user »John Smith«« (Definiranje novega
uporabnika »John Smith«)

Vnesite geslo za novega uporabnika in nato
pritisnite tipko Enter. Geslo bo vidno med
vnašanjem.

Če želite, vnesite bolj primerno 3-črkovno
oznako začetnic za novega uporabnika. (Po
prevzetih nastavitvah izbere program prve tri
črke prvega imena. Uporabite izbrane
začetnice; ko so začetnice shranjene za tega
uporabnika, izbranih začetnic ni več mogoče
spreminjati.)

Po privzetih nastavitvah so novemu
uporabniku dodeljene pravice Uporabnik
(User), Gost (Guest) in Bralec (Reader).
Lahko se mu dodelijo dodate pravice Expert
(strokovnjak) in/ali service (podpora) s klikom
v pripadajoče okence.

Za shranjevanje lastnosti novega uporabnika
pritisnite tipko Save.

Če ne želite shraniti lastnosti novega uporabnika, pritisnite tipko Cancel.
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Urejanje obstoje čega uporabnika

Urejanje obstoječega uporabnika je zelo
podoben dodajanju novega uporabnika.

Na Home page kliknite na LogIn/Out tipko in
na zaslonu se odpre Log In okno.

Na seznamu uporabniških imen izberite
Administrator.

Vnesite geslo administratorja in pritisnite tipko
Enter .

Pritisnite Add/Edit Users tipko. Odpre se
okno Add/Edit.

Kliknite na puščico na desni strani okenca za
vnos uporabniškega imena (User name) in na
seznamu obstoječih uporabnikov izberite
uporabniško ime obstoječega uporabnika, npr.
John Smith.

Geslo tega uporabnika je vidno in ga po želji
tudi spremenite. Spremenite lahko tudi e-
poštni naslov tega uporabnika.

Spremenite lahko tudi pravice za tega
uporabnika tako, da kliknete v okenca na dnu
okna in pravico označite s kljukico ali kljukico
zbrišete.

Spremembe za tega uporabnika shranite s
pritiskom tipke Save. Če sprememb ne želite
shraniti, pritisnite tipko Cancel.
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Spoznavanje osnovne konfiguracije senzorja

V osnovno konfiguracijo senzorja so parametri akustičnost, Cvi, temperatura in prevodnost
nameščeni kot enotna vzorčna komora (sample chamber). Komora je vgrajena v notranjosti
merilne enote (Measurement Unit), ki je prikazana spodaj. Zgornji in pročelni pokrov ščitita
senzorje pred možnim razlitjem vzorcev ali čistilnimi tekočinami.

Nekateri uporabniki raje delajo, če je pokrov odstranjen. Pročelni pokrov preprosto
odstranite tako, da ga povlečete naprej. Vrhnji pokrov odstranite tako, da najprej odstranite
grčast obroček okrog polnilne odprtine, odvijte vijake na vsaki strani plošče in nato vrhnji
pokrov dvignete.

Merilna enota z odstranjenima pokrovoma

Praznjenje in čiščenje komore, osnovna konfiguracija senzorja

Komoro morate vedno pustiti napolnjeno s primerno čisto »shranjevalno« tekočino, npr.
vodo. Tako bo izsuševanje onesnaženih ostankov pomaknjeno na površje, sicer bi bili težje
odstranljivi.

Vaš prvi korak pri izvajanju meritev novega vzorca je praznjenje shranjevalne tekočine ali
kakršnih koli predhodnih vzorcev.
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Če je pH elektroda vstavljena v pokrovček komore, jo odstranite in jo do nadaljnje uporabe
shranite v priloženo stojalo.

Odstranite pokrovček na vrhu komore in ga postavite na stran.

Postavite čašo pod komoro, nastavite krožni ventil v položaj odpiranja vseh treh odprtin,
tako da je vzorec v celoti izpraznjen. Ročke nastavite v smeri odprtih odprtin.

Zavrtite ročaj ventila in zaprite vstopno odprtino, vendar omogočite kroženje vzorca.

Napolnite komoro z nekaj namenske čistilne tekočine, odvisno od zadnjega vzorca, ki je bil
merjen (npr. navadna voda, voda s čistilom, topilom itd.). Za začetek lahko uporabite le
navadno vodo.

Če je potrebno, uporabite priloženo krtačo za čiščenje komore. Opomba: ni nujno potrebno,
da je komora neoporečno čista. Nekaj obarvanosti na stenah komore po uporabi različnih
pigmentov ne vpliva na posamezne meritve. To je ena od prednosti dela s koncentrati; ne
morejo se kontaminirati drug z drugim na kakršen koli znaten način.

Zavrtite ventil v prazno pozicijo in spustite vzorec izteči. Nato ponovno zavijte ventil v krožno
pozicijo.

Nadaljujte z naslednjo vsebino. Ne ustavljajte se! Vedno želimo pustiti komoro napolnjeno s
tekočino, kadar je ne uporabljamo. Če bo komora ostala prazna, se bodo na pročelju
zasušili onesnaženi ostanki, ki jih bo kasneje težko odstraniti. Mokro pročelje ostane čistejše
kot suho.

Polnjenje prazne komore z novim vzorcem, osnovna nastavitev

Izpraznite komoro vseh tekočin, kot je opisano
zgoraj. Zavrtite ventil v krožno pozicijo. Izključite
mešalo.

Osnovna zahteva je približno 120 ml vzorca.
Napolnite komoro z vzorcem, kot prikazuje slika na
desni. Ko je komora polna, bo tekočina odtekala v
stransko zunanjo cev, ki povezuje dno z vrhnjim
delom vzorčne komore. Vzorčno komoro polnite,
dokler tekočina ne doseže povratne odprtine na
vrhu komore. Komore ne napolnimo do vrha, saj se
ob premiku senzorja nivo vzorca dvigne za cca. 6
mm.
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Mešanje vzorca, če je opremljeno z digitalnim mešalom

Če je vaša enota opremljena z digitalnim
mešalom, je hitrost nadzorovana s tipkovnico.
Digitalno mešalo omogoča mešanje s
konstantno hitrostjo, odvisno od viskoznosti
vzorca.

Mešalo lahko zaženete s klikom na tipko stir,
pri čemer se bo tipka obarvala rdeče, kar
opozarja, da je mešalo vključeno. Če
ponovno pritisnete to tipko, boste izključili
mešalo in rdeč indikator. Hitrost lahko
prilagodite, tako da na zaslonu prikazano
hitrost povečate ali zmanjšate s klikanjem na
izbirni tipki na desni strani nadzornega
okenca, ki bo med nastavljanjem imelo ozadje obarvano modro ( ). Prikazana
vrednost je podatek za hitrost mešala v obratih na sekundo. Včasih je primerneje spremeniti
hitrost z uporabo tipk gor/dol (up/down) na tipkovnici, kar deluje takoj po vklopu mešala.

Včasih ni ravno prikladno imeti mešalo
vključeno samodejno, kadar koli zaženete
nov preizkus. To lahko uredite z
nastavitvami na Home page s klikom na
tipko Tools Options in nato s klikom
(kljukica) v okencu ob ukazu “AutoStir On at
Start of Experiment” (»Samodejni vklop
mešala ob zagonu preizkusa«), kot je
prikazano na sliki desno.

Na podoben način lahko uredite tudi
nastavitve za samodejni izklop mešala ob
koncu preizkusa s klikom (kljukico) v
okencu ob ukazu “AutoStir
Off at End of Experiment” ((»Samodejni
izklop mešala po končanem preizkusu«).

Mešanje vzorca, če je opremljeno z dc mešalom

Vklopite mešalo. Paličica mešala ne deluje le kot običajni vrtinec, ampak tudi kot
centrifugalna črpalka, ki povzroča kroženje vzorca iz dna, od zunanje cevi in nazaj proti vrhu
preko povratne odprtine.
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Hitrost paličice mešala je nadzorovana preko
vrtljivega stikala na dnu mešalnega kompleta, kot
prikazuje slika na desni. Popolnoma zavrtite
kontrolo v nasprotni smeri urinega kazalca in tako
izklopite paličico mešala (pogled od spodaj).
Povečujte nastavitev za en korak in počakajte nekaj
sekund na vsaki poziciji. Poiščite nastavitev najvišje
hitrosti, pri kateri je vzorec dobro mešan. Če je
hitrost prevelika, se bo paličica mešala razdružila,
hkrati pa se bo značilno spremenil zvok. Najbolje je
delati na nastavljeni hitrosti, ki je eno stopnjo nižja
od najvišje, in ki deluje zanesljivo.

Včasih se v komori pojavi mehurček. Priporočljivo je
izklopiti paličico mešala za nekaj sekund in jo nato
ponovno vklopiti. To ponavadi odstrani večje zračne
mehurčke in jih porine na površje.

Inicializiranje biret

Vsaka bireta mora biti inicializirana pred uporabo, da se
reagenti porazdelijo. Po inicializaciji birete je znana
pozicija vbrizgalnega bata in količina reagenta za
dispenziranje. Če ne nameravate uporabiti birete za
dispenziranje reagentov, lahko ta korak preskočite. Birete
lahko vedno inicializirate kasneje, vendar boste morali
odstraniti vse vzorce pred tem postopkom, ali pa bo
vzorcu potrebno dodati določeno količino reagentov.

Pri nekaj naslednjih poglavjih bodo uporabljene birete,
torej jih inicializirajte sedaj. Dve bireti sta prikazani na sliki
na desni.

Na Home Page:
Kliknite View > Burette control.
Na zaslonu se bo odprlo okno Burette
Control , kot je prikazano na desni sliki.
Nekateri inštrumenti lahko imajo
nameščeno le eno bireto, zato v takšnem
primeru okno Burette 2 ne bo prikazano.
Po privzetih nastavitvah je predvideno, da
je v Burette 1 nameščen 1 N HCl na
desni in v Burette 2 na levi 1 N KOH,
vendar se lahko to spremeni, kot bo
prikazano kasneje.
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V Burette 1 :
Kliknite Initialize
Bat se pomakne do oznake empty (prazno) vsebine brizgalke v vzorec in nato se delno
napolni s svežim reagentom. Zapomnite si, da se Initialize text po inicializaciji obarva v
zeleno. Nato inicializirajte drugo bireto na enak način.

Nastavljanje biret z 1 normalnim kislinskim in baznim reagen tom

Če so vaše birete že nastavljene z 1N kislino in 1N baznim reagentom, lahko preskočite to
lekcijo. Kadar koli načrtujete uporabo drugih reagentov pri svojem delu, in če želite razumeti,
kako napolniti birete s svežim reagentom, nadaljujte s sledečim postopkom.

V prvem okencu obrazca Burette 1 s pomočjo klika na izbirno puščico na desni strani s
seznama izberite Acid .

V drugem okencu obrazca Burette 1 s pomočjo klika na izbirno puščico na desni strani s
seznama izberite 1.0 N HCl.

Prikazalo se bo okno z naslednjim sporočilom:

Sledite navodilom glede dodajanja novega reagenta.
Večina reagentov ima viskoziteto manj kot 3 cP, torej kliknite OK.

Nato se na zaslonu odpre okno, prikazano na desni.
Kliknite OK.

Kliknite tipko Flush (splakovanje) v obrazcu za
Burette 1. Pomnite, da injekcija najprej povleče
majhno količino zraka, šele nato nekaj svežega
reagenta iz stekleničke. Nato ta volumen zraka in
reagenta dispenzira v vzorec preko dispenzirne sonde. Ta sekvenca delno polnjene
brizgalke z zrakom in reagentom se ponovi tri krat. Namen tega postopka je odstranjevanje
vsakršnih sledov predhodnega reagenta. Po zaključenem ciklu splakovanja je bireta brez
zraka in vsebuje le nekaj novega reagenta.

Kliknite tipko Fill (polnjenja) v obrazcu za Burette 1. Pomnite, da se brizgalka pomakne čisto
do dna, da napolni brizgalko s 5 ml reagenta.
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Brizgalko lahko spraznite tudi s klikom na tipko Empty (praznjenje), vendar tega ne stori
takoj. Namesto tega bomo ročno dispenzirali določeno količino reagenta.

Kliknite na puščico izbirnega okenca za določanje dispenzirnega volumna v oknu Burette 1.
Izberite doziranje 100 ul. Kliknite na tipko Dispense (delitev) za dispenziranje tega volumna
reagenta. Pomnite da tudi tako majhno doziranje ni dispenzirano v kratkem času, ampak
dispenzira počasi, in sicer naslednjih 10 sekund ali več, da se prepreči šok sistema s
prehitrim dodajanjem reagenta.

Ponovite postopek za Burette 2 z uporabo 1.0N KOH. Nato izpraznite komoro in jo napolnite
z destilirano vodo.

Nastavitev biret za dispenziranje kislin, baz, soli, polymero v ali površinsko
aktivnih snovi

Birete lahko uporabite za dispenziranje katerih koli koncentriranih kislin, baz, soli, polimerov,
površinsko aktivnih snovi ali katerih koli drugih tekočih reagentov.

V prvem okencu obrazca Burette 1 s pomočjo klika na izbirno puščico na desni strani s
seznama izberite Acid, Base Salt Polymer ali Surfactant po želji.

V drugem okencu obrazca Burette 1 s pomočjo klika na izbirno puščico na desni strani s
seznama izberite enega od prikazanih izborov.

Alternativno lahko vnesete opis reagenta, ki ga želite uporabiti. Opis reagenta mora biti
vnesen v naslednji obliki:
Value (Vrednost) Units (enote) Reagent name (ime reagenta)

Primer opisa reagenta:

Za kislino:
0.3 N H2S04
0.2 N Citric acid

Za bazo:
0.5 N KOH
0.3 N Nitric Acid

Za soli:
1.0 M KCl
0.5 N Silver Nitrate

Za polimer, površinsko aktivne snovi, ali druge materiale:
100 ppm Polymin P
3 % Aerosol OT

Pred in za enotami (N, M, ppm, %) morate pritisniti presledek. Če opis reagenta ni oblikovan
pravilno, boste na zaslonu lahko prebrali eno od naslednjih sporočil:
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Priprava pH elektrode na prvo uporabo

Če pH elektroda še ni bila uporabljena, jo odstranite iz škatle, v kateri je bila dobavljena.
Običajno je elektroda obdana z oblogo. Držite elektrodo vertikalno in preverite nivo tekočine
v elektrodi.

Če je elektroda še zapakirana, jo pred uporabo pripravite z vzdrževalnim procesom Priprava
pH elektrode za uporabo.

Uporaba stojala za shranjevanje pH elektrode, ko ni v uporabi

Če pH elektrode ne uporabljate, mora biti varno shranjena v za to namenjeni škatli ali v
držalu.

Opozorilo: konica pH elektrode je zelo ob čutljiva in lomljiva. Bodite pazljivi ob
prenašanju pH elektrode iz mesta na mesto.

Vstavljanje pH elektrode v vzorec

Pred uporabo pH elektrode je nujno potrebno, da nežno odprete polnilno odprtino na vrhu
pH elektrode, kot prikazuje slika na desni. (to omogoča vstop majhne količine nasičene
polnilne raztopine skozi majhen referenčni spoj. Če pustite to odprtino zaprto, bo pH
elektroda imela nekoliko počasnejši odziv.)

Namestite pokrov na vrhu komore. Ob straneh je pritrjen s tesnili. Nežno ga zavrtite,
medtem ko ga pritiskate navzdol, tako da se prilega vrhu roba komore.

Pomembno je, da je pH elektroda ni vstavljena
pregloboko, sicer se lahko zlomi med meritvami, ko
bo odprtina zaprta! 12 mm dolg bel vmesnik, prav tako
prikazan na sliki desno, bi moral biti nameščen na telo pH
elektrode, ki drži vrh elektrode oddaljen najmanj 40 mm
od dna pokrovčka, vendar ne ve č kot 45 mm.*

Previdno vstavite pH elektrodo v pokrov, kot prikazuje
slika.
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Prikaz temperature in pH, samodejni in ro čni vhod

Platinasta prenosna temperaturna elektroda je
nameščena na dnu senzornega bloka in sega
okoli 10 mm v vzorec, da lahko natančno beleži
temperaturo vzorca. Trenutna vrednost
temperature vzorca je prikazana na Home
page. Preverite ali je prikazana temperatura
vzorca približno enaka temperaturi okolja.

Sveže destilirana voda ima pH vrednost 7.0. Pri
vstopu v ravnotežje s CO2 v atmosferi se pH
postopno zmanjšuje na približno 5.5.
Prepričajte se, da je pH odčitek vaše destilirane
vode v območju 5.0.

Morda boste kdaj želeli ročno preveriti
temperaturo vzorca, namesto da bi jo izmerili.
Na Home page dvokliknite na napis »Temp, C«
pomnite, da se ta napis obarva rdeče, s čemer
opozarja, da temperatura ne bo več izmerjena.
Sedaj vtipkajte v katero koli temperaturno
vrednost, npr. »30.6«. Ta nova vrednost bo
sprejeta in v bistvu bo posneta v podatkovno
bazo, kot da je aktualna temperatura, pri kateri
so bile dosežene opravljene meritve. Ponovno
dvokliknite na napis temperature. Napis bo
spremenil barvo v originalno in prikazana
temperatura je ponovno aktualna merjena
vrednost. Pomembno je razumeti, da
temperatura, ki je vnesena, ne nadzira
temperature; je le nastavljena temperatura, ki
bo prenesena v podatkovno bazo za naslednje meritve.

Tudi pH vrednost je lahko vnesena ročno na enak način kot temperatura. Dvokliknite na
napis »pH«. Napis se spremeni v rdečo barvo. Sedaj lahko vnesete pH vrednost. Ta
vrednost bo posneta v podatkovno bazo za vse meritve, dokler ponovno ne boste dvokliknili
v okvirčku. Ponovno dvokliknite na pH vrednost za povrnitev v nadzorno pH.
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Merjenje prevodnosti z uporabo brezvodne elektrode za merjen je prevodnosti

Če sistem vključuje brezvodno elektrodo za merejenje
prevodnosti, in če je ta elektroda pravilno nameščena,
lahko opravimo meritve prevodnosti brezvodnih medijev
na tri načine.

Prvič, če želite opraviti le eno meritev brez shranjevanja
podatkov v podatkovno bazo, morate le klikniti na
Conductivity vrednost na Home page (prostor na desni
strani simbola λ).

Drugič, če želite opraviti neprekinjeno serijo meritev, morate na Home page:

Klikniti tipke: Tools >> Monitor nonaq conductivity

Meritve prevodnosti se bodo izvajale, dokler ne boste sprostili menijske postavke s
ponovnim klikom nanjo. Izmerjena prevodnost se bo izpisala na desni strani simbola λ.

Tretjič, če želite vključiti brezvodno meritev prevodnosti kot del preizkusa, potem odkljukajte
v okencu Conductivity v okviru Experiment Design skupaj s katerokoli drugo izbiro, kot je
“CVI – for zeta potential” (za zeta potencial) ali “Attenuation – for size” (za velikost).

Preverjanje sistema z merjenjem jakosti signala v vodi

DT1200 meri jakost signala preko zelo širokega območja. Čista voda ima jakost signala, ki
je manjši kot kateri koli kolodij, ki bi vas morda zanimal, zato je primeren vzorec za
preizkušanje zmogljivosti aparata pri ekstremnih pogojih.

V okvirčku Experiment design kliknite tipko “Attenuation – for size”, da bo označena
(kljukica). Če je potrebno, kliknite na vse ostale tipke, da bodo odkljukane.

V okvirčku Sample definition se prepričajte, da je tekoči medij voda in so delci definirani kot
“none ”. To je tovarniško nastavljen pogoj ob zagonu programa, torej ne bo potrebe za vnos
sprememb, če ste sledili tem navodilom po nanizanem zahtevanem vrstnem redu.

Pritisnite tipko Run . Na zaslonu se bo pojavilo naslednje sporočilo, ker še nismo definirali
dispezne faze.
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V bistvu želimo meriti jakost signala vode, zato kliknite Yes.

Tipka Run se bo spremenila v “Starting” in se nato razdelila v dve ločeni tipki “Stop” in
“Pause”. Funkcijo teh dveh tipk bomo obravnavali kasneje, ko bomo opravljali bolj
kompleksne titracijske poizkuse.

Statusna vrstica

Statusna vrstica na dnu Home page, kot je prikazano spodaj, je deljena v levi in desni del.

Levi del statusne vrstice podaja informacije o tem, kaj sistem trenutno izvaja. Če izvajate
meritve jakosti signala, bo statusna vrstica podala podatke, da izvaja jakost signala in bo
specificirala, katere odprtina je trenutno v uporabi za zbiranje podatkov.

Desni del statusne vrstice prikazuje čas, ki je potreben za izvajanje trenutnega poizkusa. Če
opravljamo eno meritev, je čas merjenja zelo kratek in ta podatek ni v veliko pomoč, toda ko
izvajamo daljši titracijski poizkus, nam bo povedal, koliko časa še potrebuje do zaključka
poizkusa.

Pregled jakosti signala v vzorcu vode

Ko je meritev vzorca vode zaključena, bo
leva stran statusne vrstice na dnu Home
page podala podatke o času, ko je bil
poizkus zaključen.

Na Home page:
Kliknite View > Grid Raw Data.
Odprlo se bo okno »Grid « z mrežnim
diagramom.

V oknu »Grid«:
Kliknite View > Attenuation.

Jakost signala za vodo, ki ste jo pravkar
izmerili, se bo pojavilo, podobno temu na
desni.

Jakost signala vode pri 100 MHz niha od
0.018 do 0.022 db/cm/MHz, odvisno od
sobne temperature. Na sliki sta prikazani dve
krivulji. Zgornja krivulja, označena s krogi, prikazuje izmerjeno jakost signala. Spodnja
krivulja, označena s simboli x, prikazuje pričakovane napake za vsak izmerjen signal.
Značilno je, da napake naraščajo vzporedno s padanjem frekvence, kot prikazuje primer.
Napaka bo običajno manj kot 0.05 db/cm/MHz pri 3 MHz.
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Priprava 10 wt% koloidnega vzorca

Nekaj naslednjih poglavij uporabljajte 10 % utežno razpršitev koloidnega kremena. Dobavljiv
je v tekoči obliki s 50 % utežno koncentracijo in mora biti redčen pred meritvijo z 0,01 M KCl.
Sledeč proces bo priprava približno 120 ml vzorca, ki bo zadoščal za izvedbo meritev z
uporabo osnovnih nastavitev senzorja.

Pripravite liter 0,01 M KCl inmu dodajte 0,745 g kalijevega klorida v 1 litrski volumetrično
posodo in jo dopolnite do 1 litra z destilirano vodo.

Na tehtnico postavite 250 ml čašo in jo tarirajte. Odtehtajte 25 g od 50 % koncentrata.
Redčite do skupne teže 125 g z uporabo 0,01 M KCl kot redčilo.

Ta vzorec bo uporabljen kot demonstracijski koloid za prikazovanje velikosti delcev in za
zeta potencial. Meritve velikosti delcev ne zahtevajo umerjanja.

Ko smo pripravili vzorec z redčenjem, mora biti porabljen še isti dan in nato zavržen. Čeprav
je 50 % koncentrat stabilen daljši čas, se bosta pH in zeta potencialna vrednost redčenega
vzorca s časom počasi spremenila.

Dolo čanje 10 wt% koloidnega kremenastega vzorca

Če želimo meriti le jakost signala in hitrost zvoka v vzorcu, ni potrebno poznavanje lastnosti
vzorca. Vendar pa moramo, če želimo izračunati razporeditev velikosti vzorca, vedeti nekaj
fizikalnih lastnosti. Za sub- mikronske trdne delce, kot je kremen, moramo vedeti le
specifično gostoto obeh, delcev in medija, in tudi viskoznost medija.

Ker sedaj želimo izmeriti PSD tega koloidnega kremenastega vzorca, moramo specificirati
primes našega vzorca. To storimo v “Sample Definition” oknu na Home form, kot je
prikazano na sliki spodaj.

Najprej definiramo tekoč medij. Po privzetih nastavitvah bo izbrana voda, kadar zaženemo
program in bomo uporabljali to privzeto nastavljeno vrednost za medij naše koloidne
kremenaste disperzije. Zahtevana specifična gostota in viskoznost za izbran medij bosta
samodejno ocenjena na osnovi informacij v tabeli materiala v podatkovni bazi.
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Dolo čanje 10 wt% koloidnega kremna

Naslednje moramo definirati delce, ki tvorijo »disperzno frazo« v naši koloidni disperziji.
Predvidevamo, da so delci trdni. Ker pa so naši delci kremna res slani, ne spreminjamo
privzetega stanja. Nadalje moramo specificirati materiale, ki so sestavni del naših delcev, v
tem primeru kremen. Uporabimo izbirno okence, s pritiskom na puščico na desni strani
izbirnega okenca odpremo seznam predhodno definiranih materialov, ki so shranjeni v tabeli
materiala v podatkovni bazi. Za hitro definiranje želenega materiala lahko le vtipkamo
začetno črko iskanega materiala v izbirno okence in seznam materialov bo prikazal tiste
materiale, katerih naziv se prične na vneseno črko. Iz tega seznama izberemo torej material
»silica, Ludox«. Zahtevana specifična gostota bo preračunana iz podatkov v tabeli materiala
v podatkovni bazi.

Ko smo definirali materiale, ki sestavljajo naš koloid, moramo specificirati, koliko vsakega
materiala je prisotnega v našem vzorcu. To napravimo znotraj okvirčka »Content«. V tem
enostavnem primeru lahko preprosto vtipkamo utežne % v okence v »Content« okviru, kot
prikazuje slika zgoraj.

Uporaba čarovnika

Morda kdaj ne boste poznali utežnega deleža vzorca, ki ga želite meriti, vendar pa boste
poznali druge lastnosti o teži ali volumnu medija, disperzijsko fazo ali vzorec. DT1200
vsebuje Content Wizard (čarovnika), ki lahko pomaga definirati utežni delež vzorca, če
podamo različne kombinacije znanih podatkov.

Za demonstracijo v menijski vrstici kliknite na tipko Tools > Content Wizard . »Content«
delež na Home page se razširi, prikažejo se okenca za volumski delež (%vl), težo (gm) in
volumen (ml) za medij in disperzijsko fazo, kakor tudi za vzorec kot celoto, kot je prikazano
spodaj.

Recimo, da smo pripravili 125 g naše 10 % utežnega deleža silica Ludox standardnega
materiala. Vnesite to vrednost kot končno težo disperznega sistema. Nato kliknite na tipko
Calculate . Vrednosti za težo, volumen in volumski delež so nato preračunani za disperzijsko
fazo, medij in celotni sistem, kot kaže slika spodaj. Vidimo, da 10 % vzorec kremena sestoji
iz 12.5 g vzorca skupnega volumna 118.52 ml. Vrednosti, ki ste jih vnesli, so prikazane v
rdeči barvi; ocenjene vrednosti so prikazane v modri ali črni barvi.
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Vsebina čarovnika se lahko uporablja za ocenjevanje oz. izračun utežnega deleža vzorca,
podanega s kakršno koli ustrezno kombinacijo teže ali prostornine. Na primer, v trenutnem
primeru smo videli, da sestoji 10 % kremenovega vzorca iz 12.5 g od skupne prostornine
vzorca 118.52 ml. Lahko bi preprosto vnesli le ta podatek za definiranje vzorca in nato
pritisnili tipko Calculate, kot je prikazano na sliki spodaj.

Vnašanje teže delcev in skupne prostornine za dosego utežne ga deleža in drugih
parametrov.

Uporaba piknometra kot pripomo čka za dolo čanje utežnega deleža vzorca

Včasih je lahko podan vzorec, za katerega utežni delež ni specificiran. Morda je kdo drug
pripravljal vzorec in ni podal informacije o utežnem deležu. Recimo, da ste seznanjeni le o
tem, da je vaš vzorec aluminij_alfa dispergiran v vodi. Vaša definicija vzorca bi bila naslednja,
brez podatka o utežnem deležu.
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Da bi določili utežni delež, kliknite na Tools > Pyncnometer na Home page. Odprlo se bo
naslednje okno. Definicija vzorca na formularju Pyncnometer bo samodejno pred-nastavljena
k vzorcu, ki ste ga že definirali, npr. aluminij_alfa v vodi…

Če uporabljate merilec specifične gostote, vnesite le izmerjeno temperaturo in specifično
gostoto malte in pritisnite Enter. Na primer, recimo da merite specifično težo malte 1.304 pri
temperaturi 23.6°C. Na zaslonu se prikaže formular piknometra, kot je prikazano spodaj, s
težo v % od 31.403, prikazano v Calulated results (izračunan rezultat).

Če pritisnete tipko Save, bo vrednost ut% samodejno shranjena v ut% okence vzorčevega
Definition frame (definicijskega okvira) na Home page.

Če nimate dostopa do dovolj primernega merilca specifične gostote, boste morda želeli
uporabiti preprosto piknometersko steklenico za določanje utežnega deleža vašega vzorca.
Piknometerska steklenica je preprosta steklenica, ki jo lahko napolnite z dobro definirano
prostornino tekočine tako, da je ta določena tekočinska prostornina lahko tudi natančno
tehtana.
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Če preverite in pritisnete v meniju poglavje Options > Use pyncnometer bottle (Opcije >
uporabite piknometersko steklenico), se bo pojavilo piknometersko okno z dvema posebnima
okencema, eno vsebuje kalibracijsko konstanto za piknometersko prostornino, in drugo, ki
označuje »Teža, g« za vnos izmerjene teže tekočine, ki jo vsebuje piknometerska steklenica.

Če ostane vrednost za piknometersko prostornino prazno, je jasno, da vaša piknometerska
steklenica ni kalibrirana. Za kalibriranje piknometerske steklenice kliknite na Calibration >
Pyncnometer na Home page in sledite prikazanim navodilom.

Ko je piknometer kalibriran, lahko določite neznan delež teže vašega vzorca kot sledi:

1) Očistite in popolnoma osušite piknometersko steklenico in zamašek.
2) Prazno in suho piknometersko steklenico in zamašek postavite na tehtnico in jo

tarirajte.
3) Izmerite temperaturo vašega vzorca malte.
4) Odstranite piknometersko steklenico s tehtnice, napolnite piknometersko steklenico z

vašim vzorcem, previdno namestite zamašek tako, da presežek tekočine napolni in
zalije kapilare v zamašku, in previdno odstranite odvečno tekočino s površine
steklenice.

5) Napolnjeno piknometersko steklenico postavite na tehtnico in stehtajte vsebino
steklenice.

6) Vnesite temperaturo in izmerjeno težo v formular Pyncnometer form.
7) Pritisnite Compute za izračun deleža teže in prikaz na zaslonu v okviru Calculated

results (izračunan rezultat).
8) Pritisnite Save za vnos izmerjenega deleža teže kot ut% za vaš vzorec v vaš Sample

definition (definicija vzorca) na Home page.

Recimo, da ste napolnili vaš piknometer z malto in določili, da prostornina malte pri 23.6°C
tehta 32.675 g. Če vnesete temperaturo in izmerjeno težo v posamična okenca v formularju
Pyncnometer form, se bo na zaslonu pojavil prikaz, kot kaže spodnja slika. Izračunan ut% je
enak kot smo ga predhodno izmerili z uporabo merilca specifične gostote.
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Če sedaj pritisnete tipko Save, bo izračunan ut% samodejno vnesen v okence %wt v okviru
Sample definition na Home page, kot je prikazano spodaj.
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Merjenje CVI in izra čun zeta potenciala, 10 ut% kermenovega vzorca

Sedaj pa določimo zeta potencial tega 10 ut% koloidnega kremena. Vzorec smo že definirali.
Naslednji korak je definirati eksperiment, ki ga želimo izvesti z označevanjem primernih
okenc v okviru »Experiment« na Home page. Želimo izmeriti zeta potencial, zato moramo
vnesti v okence, poimenovano »CVI – for zeta potential«, kot je prikazano na naslednji sliki.

Za izvedbo meritve kliknite Run. Če zahtevamo le meritev zeta potenciala, ne pa tudi
velikosti delcev, se bo pojavilo sporočilo, ki zahteva nekaj informacij o velikosti delcev.

Izračun zeta potenciala zahteva podatek o velikosti delca, če je velikost večja kot 0.3
mikrone. Pod 0.3 mikroni je izračun zeta potenciala neodvisen od velikosti delcev. Koloidni
kremen, ki ga uporabljamo sedaj, ima velikost okrog 0.03 mikrone, torej boste izbrali prvo
opcijo, Particle size is less than 0.3 um (velikost delcev je manj kot 0.3 um).

Če je velikost delcev večja kot 0.3 mikrone in je poznana, potem vnesite to znano velikost v
okence, imenovano »microns«. Če ni znan standard deviacije, vnesite vrednost 0.3 v okence,
imenovano »std dev«. Končno lahko izberete drugo opcijo, Particle size is known (Velikost
delcev je znana).

Če je velikost neznana, označite tretjo opcijo Particle size is unknown (Velikost delcev je
neznana.).
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Po nekaj sekundah se bo na zaslonu prikazala Home page, kot je prikazano spodaj. Leva
polovica statusne vrstice prikazuje, da enota sedaj meri trenutni električni signal koloida.

Po kratkem času je meritev zaključena in na zaslonu se pojavi okno Analysis form (analizni
formular) z izračunanim zeta potencialom, kot je prikazano spodaj. Vrednost bi morala biti
približno -38 mV.
Kalibracija zeta potenciala je opisana v poglavju Calibration.

Merjenje jakosti signala in izra čun psd, 10 ut% kremena

Vzorec za naš 10 ut% kremena smo že definirali.

Kliknite na Attenuation okence, dokler je označeno. Za zdaj se prepričajte, da okenca
Conductivity in CVI nista označeni. Kliknite na vsako, da ju odznačite.
Kliknite tipko Run.
Trajalo bo nekaj minut, da se izvede meritev spektra jakosti signala.
Medtem boste prejeli posodobljene podatke v levem delu statusne vrstice.
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Končno se bo na zaslonu pojavilo okno s formularjem Analysis form, podobno kot je
prikazano spodaj, ki prikazuje razporeditev velikosti delcev za ta vzorec.
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Servis Mikro + polo

Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij
strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij

tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je REŠEVATI VAŠE TEŽAVE in s tem skrbeti za nemoten potek dela
v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

DEJAVNOSTI SERVISA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatur in opreme
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte
povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve
našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš SERVISNI CENTER na telefonsko številko:
+386 (0)2 614 33 57 ali nam pišite na e-pošto: service@mikro-polo.si

Cert i fikat ISO 9001 | Akreditaci jska list ina LK-023 | Č lani protikoruptivne organizacije TRACE | Certi f ikat Dru žini pri jazno podjet je


