


Prosess – Styring As

Målinger – drift og vedlikehold

Rune Heggelund

Husk å skru av mikrofonen. 
Skriv gjerne eventuelle spørsmål på chatten, så tar vi de helt til slutt.



Prinsipp, drift og vedlikehold av -

 pH

 Turbiditet

 Oksygen

 Orto-P

Vi skal innom følgende temaer:



pH-måling



pH-måling – utstyr online



pH-måling – utstyr lab

• Innebygget omrører
• Elektrodeholder
• Målebeger for buffer
• Leveres med BNC-kontakt

Sension+



pH-måling – utstyr lab/portabelt



pH-måling – utstyr elektroder

pH-elektroder

 Elektroder for de aller fleste 
applikasjoner, rentvann, avløpsvann,
etc.

 For rørmontering, neddypping og 
gjennomstrømming

 Finnes i mange former og utførelser



pH-måling - måleprinsipp

pH
Referanse
Elektrode

pH
Glass
Elektrode

E1E2

E1

E2 E1- E2

100 MEG

Måleprinsipp veldig forenklet:
pH er et resultat av spenningen som måles 
mellom glass elektroden og referanseelektroden,
typisk 59,16 mV pr. pH v/25°C

Spenningen genereres ut fra innholdet av
H+ ioner i væsken. pH = -log [H+]

H2O « H+ + OH-

Ksp = [H+][OH-] = 10-14

Referanse



pH-måling - måleprinsipp

Ved kalibrering justerer vi nullpunktet 
til pH 7 (nøytralt) ved å sette elektroden 
i buffer 7
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pH-måling - måleprinsipp
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175 175 mV = theoretical slope at 20°C

Steilheten (slopen) på kurven justerer
vi normalt ved å sette elektroden i 
buffer med verdiene 4 / 10



pH-måling – vedlikehold

• Sørg for at kula på elektroden er 
væskefylt når den tas i bruk. 

• Dette gjøres ved å holde elektroden 
med kula ned og riste den som et 
kvikksølv febertermometer. 

• Hvis det er luft i kula, kan man oppleve 
ustabile / trege målinger, og i verste 
fall feil verdier.



pH-måling – vedlikehold

• Elektroder må rengjøres, hyppighet 
er avhengig av målemediet.

• Elektrodene må kalibreres mot 
kjent buffer.

• Slurv med rengjøring og kalibrering 
vil gi feil måleresultater og dermed 
feil i prosessen. 



pH-måling - rengjøring

Viktige punkter



pH-måling - rengjøring

De viktigste punktene å holde rene er:

 Kula i tuppen på elektroden.

 Referansen, det kan være forskjellige utforminger. Våre 
elektroder har en ring av porøs Teflon rundt «roten» av 
kula, det kan også være en liten «pinne» i siden på 
elektroden.

 Jo større referanseflate jo mer responsiv måling samt at 
den tåler mer skitt.

Viktige punkter



pH-måling - rengjøring

 Bruk gjerne en myk tannbørste i kombinasjon med 
lunkent såpevann (f.eks.. Zalo) for effektiv 
rengjøring.

Viktige punkter



pH-måling - rengjøring

 Om du har belegg av kalk, jern, e.l. kan elektroden vaskes 
med en 10% saltsyreløsning. Ta syre i et beger og beveg 
den i syra i 20-30 sekunder, og skyll godt med vann. En 
syrevask «sjokker» elektroden og den må få tid til å 
komme til seg selv etter en syrevask. Sett elektroden i 
buffer 7 og la den stabilisere seg der før kalibrering 
gjøres, det kan ta tid. 

 Jo lenger den står i syre, jo lenger tid før den kommer til 
seg selv.Viktige punkter



pH-måling - rengjøring

Medie Rengjøringstype

Normale applikasjoner 
vann/avløp.

Varmt vann og såpe f.eks.. Zalo,
bruk gjerne børste.

Væsker som gir belegninger 
av kalk, jern, aluminium o.l.

5 – 10% HCL (Saltsyre)
20-30sek. med bevegelse i et 
egnet beger. Skyll godt etterpå.

Væsker som inneholder alger, 
bakterier og jord.

Blekende væsker, f.eks.. Klorin.

Væsker som inneholder 
størknede oljer og fett.

Aceton



pH-måling - kalibrering

Trygg fersk buffer hver gang du kalibrerer



pH-måling - kalibrering

Oppnå en riktig kalibrering.

 Vær nøye med å bruke fersk buffer, sjekk holdbarhet.
Husk at holdbarhet gjelder i uåpnet tilstand.

 Lagre buffer gjerne i romtemperatur,
unngå lagring i sollys eller på varme steder.

 Engangsposer gir bedre holdbarhet og tryggere 
kalibreringer i og med at de åpnes rett før du bruker dem. 
Ta ikke vare på åpnede poser.



pH-måling - kalibrering

Oppnå en riktig kalibrering.

 Tøm aldri brukt buffer tilbake på flaska.

 Lagre gjerne buffer i romtemperatur,
unngå lagring i sollys eller på varme steder.

 Hver gang en bufferflaske åpnes forringes bufferen, 
hold flasken lukket.

 Buffer 4 og 7 påvirkes etter 10 - 15 minutter i friluft.

 Buffer 10 påvirkes allerede etter 5 - 10 minutter i friluft.



pH-måling - kalibrering

Temp. oC

0
10
20
25
30
35
40
50
60

pH 4

4.01
4.00
4.00
4.00
4.01
4.02
4.03
4.06
4.09

pH 7

7.14
7.06
7.02
7.00
6.99
6.98
6.97
6.98
6.98

pH 10

10.30
10.15
10.05
10.00
9.96
9.87
9.80
9.73
9.68

Vær oppmerksom på at buffer og pH-
måling er temperaturavhengig, 
det står gjerne oppgitt på emballasjen 
bufferen kommer i.
Alle pH-målinger refereres mot 25°C



pH-måling - nøyaktighet 

• Maksimum realistisk nøyaktighet i laboratorie 
applikasjoner: +/- 0.05 pH 

• Maksimum realistisk nøyaktighet i prosess 
applikasjoner: +/- 0.1 pH      



Turbiditetsmåling



Turbiditetsmålere – utstyr i dag



Turbiditetsmålere – utstyr eldre



Turbiditetsmålere - utstyr

Lyskilde

Spredt lys



Turbiditetsmåler - måleprinsipp

• Utsendt lys med en gitt bølgelengde (lyskilde)

• Lyset treffer partikler i vannet og lyset reflekteres / spres

• Vi detekterer det lyset som spres 90° på den utsendte 
lysstrålen (spredt lys)

Lyskilde

Lyskilde



Turbiditetsmåler - måleprinsipp

• Måling med lyskilde som ligger på bølgelengde 860 nm ±30 nm
tilfredsstiller ISO7027 som refereres i vannverksforskriften.

• Såkalt hvitt / synlig lys tilfredsstiller ikke ISO7027.

Lyskilde

Lyskilde



Lyskilde 850 nm

Detektor 90°

Turbiditetsmåler - måleprinsipp

• Utsendt lys med en gitt bølgelengde (lyskilde)

• Lyset treffer partikler i vannet og lyset reflekteres / spres

• Vi detekterer det lyset som spres 90° på den utsendte 
lysstrålen (spredt lys)

TU5

Ultraturb+

Lyskilde
860 nm

Detektor 90°

Referanse

Pusser



Turbiditetsmålere - måleprinsipp

• All den til vi benytter lys og refleksjoner er det viktig at kyvetter, glass og sensorer er rene og 
hele. Vi har levert online-sensorer med automatisk rengjøring til det norske markedet de 
siste 20 årene som gjør at sensorene krever et minimum av manuell rengjøring.

• Lyskilden må være stabil, i kvalitetsmålere i dag benyttes dioder eller laser som lyskilde, 
dette er stabile lyskilder som gjør at vi normalt ikke behøver å kalibrere målerene.

• Eldre / enklere målere med filament / glødetråds – pærer skal kalibreres 3 – 4 ganger i året 
for å kompensere for endringer i lyskilden.



Turbiditetsmålere - vedlikehold

• Avhengig av hva slags sensor du har vil hovedsakelig vedlikeholdet være rengjøring, 
kalibrering samt bytting av tørkemedie og pusser.

• TU5 serie:
• Manuell rengjøring, etter behov, hvis du har automatisk rengjøring vil dette normalt 

ikke være ofte.
• Bytte av tørkekassett etter behov, eller maksimalt 2 år, instrumentet varsler.
• Bytte av pusser ved behov.
• Skal normalt ikke kalibreres.



Turbiditetsmålere - vedlikehold

• ULTRATURB+
• Manuell rengjøring, etter behov, hvis du har automatisk rengjøring vil dette normalt 

ikke være ofte.
• Bytte av tørkemedie 1 gang pr. år.
• Bytte av pusser etter behov.
• Skal normalt ikke kalibreres.



Turbiditetsmålere - vedlikehold

• 1720x
• Rengjøring etter behov, det finnes ikke automatisk rengjøring til denne.
• Kalibrering, 3 – 4 ganger i året, med Formazin standard.
• Skifting av lyskilde, disse er ikke like enkle å få tak i lenger, avhengig av modell.



Turbiditetsmålere



Turbiditet / tørrstoff online



Turbiditet / tørrstoff online, 
automatisk rengjøring fungerer…



Oksygenmåling



LDO, generasjon 2

 Ingen bytte av elektrolytt og 
membran

 For direkte neddypping i 
mediet 

 Ingen kalibrering

Online måling av oksygen



Oksygenmåling – utstyr lab/portabelt



 Legg merke til at det er
«tiden» som gjør målingen
det gjør at begroing ikke
utgjør et problem

Oksygenmåling - måleprinsipp
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med CS: Metningskonsentrasjonen

CX: DO-konsentrasjonen i beluftningstanken

Viktigheten av riktig måling

Energi behov for beluftningen
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Oksygenmåling - verdi



Oksygenmåling - kalibrering

 Dagens oksygensensorer trenger 
normalt ikke å kalibreres annet enn ved 
oppstart, og det gjøres elektronisk.

Ved bytte av «sensorcap» på vår online 
sensor følger det med en «kalibrator» 
som benyttes når du monterer en ny 
«sensorcap»

 På eldre modeller må det tastes inn en
«kalibreringskode» på transmitteren.



Oksygenmåling - kalibrering



Oksygenmåling - kalibrering



Ortofosfat-måling



Måling av Ortofosfat med DR300 / PC II



Måling av Ortofosfat med DR300 / PC II

Pulverpute tester



Måling av Ortofosfat med DR300 / PC II

 Instrumentet detekterer lysabsorbsjon ved en gitt bølgelengde på lyset.

 Vi gjør en «0» kalibrering mot prøvevann for å kalibrere bort egenfargen på prøvevannet.

 Når vi tilsetter reagensen skapes en blå/lilla/rosa farge om det er fosfor tilstede, instrumentet 
detekterer absorbsjonen og presenterer det som et måleresultat i mg/L.

Eksempel på fargenyanser



Måling av Ortofosfat med DR300 / PC II



Måling av Ortofosfat med DR300 / PC II



Måling av Ortofosfat med DR300 / PC II



Måling av Ortofosfat med DR300 / PC II



Måling av Ortofosfat med DR300 / PC II



Måling av Ortofosfat med DR300 / PC II

 Instrumentet er kalibrert fra fabrikk.

 Det kan gjøres en kontroll av instrumentet mot en standard 
med kjent Fosforverdi, f.eks.. 
256949 PHOSPHATE STD LØSNING SOM PO4(NIST)1mg/l,500ml

 Man gjør da en måling på vanlig måte, med standarden som 
prøvevæske, 
husk at «0» prøven også må være standardløsningen.

 Kyvetter er forbruksmateriell, de blir slitt og «møkkete»
kontrollèr jevnlig at kyvettene er blanke, rene og fri for riper.
Matte/slitte kyvetter bør byttes ut.



Takk for oppmerksomheten.
Ha en riktig fin førjulstid og god jul.

Spørsmål ?
Rune Heggelund




