
Analizatory Ogólnego Węgla Organicznego

ANALIZATOR TOC 1080

Wyłączny dystrybutor w Polsce:



Analizator TOC 1080 Pomiar próbek

Próbki środowiskowe

Analizator 1080 jest w stanie analizować ogólny węgiel 
organiczny (TOC), ogólny węgiel nieorganiczny (TIC) 
i nieusuwalny węgiel organiczny (NPOC) w próbkach 
ciekłych zgodnie z większością obowiązujących norm 
i regulacji (w Europie i USA). W zależności od użytej 
metody i aplikacji instrument w trakcie 24 godzin jest 
w stanie zmierzyć nawet do 300 próbek, dochodząc 
do nawet 100 000 próbek rocznie. 

Aplikacje

Główne aplikacje to: ścieki, woda morska, wody 
procesowe w przemyśle, woda pitna, wody 
powierzchniowe i wody chłodzące.

Przygotowanie próbki

Analizator 1080 przeprowadza kilkuetapowe 
przygotowanie próbki w zależności od trybu 
pomiarowego węgla organicznego jaki wybierzemy. 
Podstawową i najczęściej stosowaną w analizach 
formą węgla jest tzw. nieusuwalny węgiel organiczny 
(NPOC – z ang. Non Purgeable Organic Carbon). Aby 
uzyskać wartość NPOC na początku musimy usunąć 
węgiel nieorganiczny i próbkę, pozbawioną TIC, 
wprowadzamy do reaktora spaleniowego aby utlenić 
wszystkie związki organiczne.

Pomiar TIC

Pomiar TIC odbywa się poprzez zakwaszenie 
próbki i obniżenie jej pH do poniżej 2. Węglany 
i wodorowęglany w tych warunkach przekształcają 
się w formę CO2

 i w takiej formie trafiają do detektora 
NDIR, gdzie następuje oznaczanie powstałego 
dwutlenku węgla i wygenerowania wartości.

Wysokotemperaturowe spalanie

Próbka pozbawiona TIC jest nastrzykiwana porcjami 
(opatentowana technologia Pulse-Timed Injection) do 
reaktora aby przeprowadzić wysokotemperaturowe 
spalanie (680 °C) przy użyciu katalizatora 
platynowego. Związki organiczne, które w tych 
warunkach się utleniają i przekształcają w CO

2
, 

trafiają do detektora NDIR, gdzie obliczana jest masa 
węgla.

Analizator 1080 jest w stanie mierzyć również inne 
formy węgla (i nie tylko): TC, TOC różnicowo (TC-
TIC) oraz całkowity azot związany (TNb) używając 
specjalnego opcjonalnego modułu pomiarowego 
TNb.

Pomiar próbek w przypadku niektórych technik wymaga 
odpowiedniego przygotowania. Pomiar TOC pod tym 
względem wyróżnia się bardzo pozytywnie – nie ma 
potrzeby przygotowywania próbki przed pomiarem. 
Automatyczne dodawanie kwasu przez analizator oraz 
mieszanie próbek w autosamplerze sprawia, że analiza 
staje się bardzo prosta i bezpośrednio po pobraniu 
próbek (bez cząstek stałych większych niż 500 µm) 
możemy zacząć je analizować.

Woda morska

Measurement Method: 

Measurement Results: 

Measurement Method: 

 
Measurement Results: 

NPOCi with sample acidifi cation

10-ppm C in 3,5% NaCl matrix 

after 4700 injections

TOC measurement (NPOC) with 

sample acidifi cation and sparging

(L-R): Ground Water 

(1.02 mg/L; 1.0% RSD)

Filtered DI Water 

(0.514 mg/L; 1.26% RSD)

Storm Run-Off 

(1.66 mg/L; 0.62% RSD)



Autosampler Aplikacje

Idealne rozwiązanie do znacznego zwiększenia 
ilości badanych próbek nie powodując potrzeby 
zabezpieczenia dodatkowego miejsca obok aparatu – 
obrotowy Autosampler 1088.

Użycie obrotowego Autosamplera 1088 powoduje 
przyspieszenie, ułatwienie i dokładność analiz. 
Specjalnie zaprojektowany do pracy z wszystkimi 
analizatorami 1030 (1030W, 1030D oraz 1030S) 
oraz 1080, idealnie mieści się pod analizatorami. 
88-pozycyjny wyjmowany wkład można wypełnić 
w całości fiolkami z próbkami i całkowicie 
zautomatyzować procedury pomiarowe.

• pomieści nawet do 88 próbek

• możliwość skonfigurowania wstępnego 
zakwaszania i przedmuchiwania próbek w celu 
usunięcia węgla nieorganicznego co przyspiesza 
pomiar TOC

• zintegrowana stacja myjąca umożliwia 
płukanie igły autosamplera (ilość cykli płukania 
ustawiana przez Użytkownika) co zapobiega 
zanieczyszczeniom przenoszonym do kolejnych 
próbek

• mieszadło magnetyczne zapewnia osiągnięcie, 
w miarę możliwości, jednorodnej mieszaniny 
próbek zawierających cząstki stałe co pozwala na 
większą precyzję wyników

• kompaktowy autosampler mieści się idealnie pod 
analizatorami 1030 i 1080

• Możliwość pomiarów próbek znajdujących się 
zarówno w otwartych, jak i szczelnie zamkniętych 
fiolkach

• obsługa przez kolorowy ekran dotykowy 
analizatora.

Analizator Aurora 1080 jest stosowany w bardzo wielu 
aplikacjach, tj:

• walidacja czyszczenia w przemyśle 
farmaceutycznym, 

• woda pitna, 

• ścieki komunalne, 

• woda powierzchniowa/podziemna, 

• wody procesowe, 

• woda zasilająca i kondensaty,

• próbki zasolone.

• szeroki zakres pomiarowy (50 ppb – 2000 ppm C)

• możliwy pomiar TC/TIC/TOC/NPOC

• opatentowane technologie wydłużające żywotność 
elementów eksploatacyjnych w metodzie 
spaleniowej jak: „Smart Slide injector” i „Tube 
Guard”

• zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych dzięki 
wyżej wymienionym rozwiązaniom.

Cechy analizatora 1080



 

Zgodność z normami USEPA, EUP, CEN, USP, ASTM, ISO, DIN, STD

Temperatura pieca Możliwość ustawienia, 680˚C (można dobrać temperaturę z dokładnością do 
1˚C) - 720˚C dla pomiaru TNb

Zakres pomiarowy 50 ppb C – 2000 ppm C (wiele zakresów kalibracyjnych)

Czas pomiaru Ok. 3 minut

Metoda utleniania Wysokotemperaturowe utlenianie katalityczne, próbki ciekłe

Opcje Moduł do pomiaru azotu TNb, 88-pozycyjny autosampler

Metoda TC Temperatura 680 ˚C, katalizator platynowy

Metoda TIC Zakwaszenie i przedmuchanie próbki gazem

Metoda TOC NPOC czyli spalanie próbki pozbawionej TIC, TC-TIC

Powtarzalność 3%

Dokładność 2%

Przewody próbki Teflon® i PEEK®; przewody są automatycznie przemywane we wszystkich trybach 
pomiarowych

Pobór próbek i iniekcja do pieca Pobór: z otwartego naczynia lub z obrotowego autosamplera. Automatyczna 
strzykawka ze specjalnie skonstruowanym iniektorem do pieca

Objętość nastrzyku 10 µl – 2 ml

Wstępne procedury usunięcia IC Dostępne z autosamplerem

Reagenty Kwas solny, woda do płukania

Gaz Tlen lub powietrze, 99,995% (pozbawione CO
2
 i wodorowęglanów), 50-60 psig

Detekcja Detektor NDIR (non-dispersive infrared detector)

Obsługa urządzenia Oprogramowanie komputera (Windows 7, 8, 8.1, 10 PRO)

Interfejs Windows®

Oprogramowanie (w zestawie) Kontrola urządzenia poprzez oprogramowanie zainstalowane w komputerze, 
operacje sieciowe LAN/LIMS, zarządzanie danymi, raporty

Komunikacja Kabel USB-RS422

Wejścia i wyjścia sygnałowe 2 wejścia i 2 wyjścia sygnałowe (ustawiane przez Użytkownika)

Temperatura operacyjna 10 – 37 ˚C

Wilgotność <90%

Certyfikaty CE, EMC: Directive 2014/30/EU; Safety: LVD 2014/35/EU; RoHS: Directive 
2011/65/EU

Zasilanie 100-230VAC, 50/60Hz, 750VA max

Wymiary 74 cm wys. x 36 cm szer. x 48 cm gł.

Masa 17,5 kg; 37,5 kg z autosamplerem

Gwarancja 12 miesięcy

ANALIZATOR TOC 1080
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Ogólna specyfikacja urządzenia


