
pH, iletkenlik, oksijen – 
kullanımdaki HQD sistemi

UYGULAMA RAPORU
LABORATUVAR ANALİZİ
HQD ELEKTROKİMYA

Sadece kısa bir sürede,  HQD dijital elektrokimyasal ölçüm sistemi, uygula-

mada kendini kanıtlamıştır. Hem laboratuarda  standart elektrotlu ve hem de 

arazide sağlam  dış mekân elektrotlu olarak.

Aşağıdaki sayfalarda, kullanıcılar HQD sistemi ile ilgili deneyimlerini anlatmakta-

dırlar. Hikayeleri, sistemin, atık su arıtma tesisi tankları ve yüzey sularında uzun 

kablolu dış mekan elektrotlarıyla direkt ölçüm de dahil olmak üzere geniş bir 

uygulama aralığını kapsadığını göstermektedir. Ayrıca, ölçüm cihazının ve elekt-

rotların kullanımının çok kolay olduğu belirtilmiştir.
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Geniş uygulama aralığı için dijital 
elektrokimya

Basit sezgisel işlem
Anlaşılır bir şekilde düzenlenmiş menü 
sayesinde, cihazın kullanımı mümkün 
olabilecek en kolay hale getirilmiştir. Bu 
cihazı daha önce hiç kullanmamış olan-
lar ya da sektörde deneyimi olmayanlar 
bile, HQD sistemiyle, kolayca hassas ve 
güvenilir pH, iletkenlik ve oksijen ölçüm-
leri yapabilirler. 
Cihaza maksimum 500 ölçüm kaydedile-
bilir ve ardından bir yazıcıya ve ya bilgisa-
yara aktarılabilir.

HQD elektrotların kalibrasyonu da, pH 
ve iletkenlik için HACH LANGE tampon 
ve standart solüsyonları kullanılarak, aynı 
derecede kolay ve güvenilirdir. Kullanıma 
hazır çeşitli konsantrasyonlarda, amba-
laj boyutu ve tipinde, sık kullanım için 
500 ml’lik şişelerde ve 25 ml’lik SINGLET 
poşetlerde solüsyonlar mevcuttur.

HQD_UYGULAMADA ELEKTROKİMYA

HQD ne demektir?
HQD, elektrotlar tarafından ölçülmüş 
değerlerin, analog yerine dijital olarak 
işlenmesi anlamına gelen Yüksek Kaliteli 
Dijital’in (High Quality Digital) kısaltma-
sıdır.

Dijital teknolojinin avantajları 
nelerdir?
Şimdi tüm kalibrasyon verileri, daha önce 
olduğu gibi ölçüm aletine değil elektroda 
kaydedilmektedir.
Bunun anlamı, kalibre edildikten sonra 
elektrotun başka bir HQD ölçüm cihazına 
bağlanarak yeniden kalibre edilmeden 
hemen kullanıma hazır hale gelmesidir. 
Bu, özellikle farklı ölçüm yerlerinde birçok 
aletin kullanılması durumunda çok pratik-
tir ve ayrıca zamandan tasarruf sağlar.
Parametre ne olursa olsun (pH, iletkenlik 
veya oksijen), elektrot aynı şekilde ölçüm 
cihazına bağlanabilir ve ölçüm cihazı 
onu otomatik olarak tanır (INTELLICAL® 
elektrot).
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“Bir süredir HQ11D ile son katlarımı-

zın (organik cam elyaf kaplamalar) pH 

değerlerini ölçmekteyiz. Kullanımının kolay 

olmasının yanı sıra, dijital teknoloji kesin 

sonuca götüren bir faktör. Daha önce 

kullandığımız cihazlarda, ölçüm cihazı ve 

elektrot arasındaki bağlantılar yıpranmak-

taydı. HQD elektrotun etkin bir şekilde 

yalıtılmış plastik konektörü sayesinde artık 

bu sorun yok.“

Hans Seidler

Saint-Gobain Vetrotex Almanya GmbH

Numune ve kullanı-

cı isimleriyle birlikte 

verilerin otomatik olarak 

kaydedilmesi

Kolay, sezgisel 

kullanım

Tüm kalibrasyon veri-

lerinin saklanması

Şekil 1: HQD ölçüm cihazı ve temel fonksiyonları (şematik).

Yazıcı ya da bilgisayara 

kolay veri aktarımı

HACH

HQ40d multi

HACH

HQ40d multi

www.hach-lange.com.tr



Yerinde ölçümler için sağlam dış 
mekân elektrotları
Sağlam paslanmaz çelik dış mekan 
elektrotları, yerinde analiz için son dere-
ce pratiktir. Dijital teknoloji sayesinde 
30 m’ye kadar kablo uzunluklarıyla 
kullanılabilir (pH ölçümleri için bile!). Bu, 
erişilmesi güç yerlerde ölçüm yapmanın 
zahmetlerini ortadan kaldırır ve prob 
kolaylıkla ortama daldırılabilir. Su geçir-
mez elektrotlar darbeye dayanıklıdırlar ve 
uzun mesafelerde bile güvenilir sonuçlar 
verirler.

3

“Oksijeni (LDO) ölçmek için HQ30D kullan-

maktayız. 15 metre uzunluğunda kabloya 

sahip sağlam dış mekan elektroduyla 

güçlük çekmeden tüm ölçüm yerlerine eri-

şebilmekteyiz. Proses problarımızı nadiren 

kontrol etmemizin yanı sıra, HQD sistemini 

esas olarak, havalandırma tanklarının 

çeşitli nokta ve derinliklerinde LDO tayini 

gibi özel ölçümler için kullanmaktayız. 

Özellikle okuma verilerinin hızla karar-

lı hale gelmesinden ve sonucun hemen 

bulunmasından dolayı mutluyuz.”

Angelika Meske

Atık Su Biyoloji Laboratuarı, 

Wupperverband

Şekil 2: Dış mekân elektrotu, en zorlu koşullar 

altında çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Dış mekân elektrotlarının kullanılmasıyla 

ilgili ipuçları:

  Eldivenlerinizi takınız.

   Yıkamak için suyun bulunmadığı 

durumlarda, kullandıktan sonra probu 

silmek için yanınıza kuru bezler alınız.

Kullanıcılar HQD sistemiyle 
çalışmayı nasıl değerlendirdiler?
HQD sistemle yaşanan pratik deneyimi, 
onu kullananlardan daha iyi kim anlata-
bilir ki?
İşte HACH LANGE elektrokimya semi-
nerlerine katılanların bazı yorumları:

“Sanırım, klavye tasarımının bu denli 
anlaşılır ve ölçüm cihazının kullanımının 
bu denli kolay olması iyi bir şey. Kısa bir 
alışma döneminden sonra kullanma kıla-
vuzuna neredeyse hiç ihtiyaç kalmıyor.”

“Ölçüm cihazının bu kadar geniş bir 
belleğinin olması ve verilerin bilgisayara 
aktarılabilmesi çok güzel. Artık arazidey-
ken sürekli ıslanan kağıtlara ihtiyacım 
yok.”

“Dış mekân elektrotları ve farklı kablo 
uzunluklarıyla, tüm ölçüm yerlerinde 
direkt okuma yapabilmekteyim.”

“Ölçüm cihazının, kalibrasyon sırasında 
basamakları tek tek göstermesi mükem-
mel.”

“Ölçüm sonucu, eski analog elektrotlara 
göre daha hızlı bir şekilde kararlı hale 
geliyor.”

“Nihayet, oksijeni ölçmek için polarizas-
yon veya kalibrasyon yapmak zorunda 
kalmıyorum. Ayrıca, daha az bakım gere-
kiyor ve elektrot daha az yıpranıyor.”

“HQ40D multi ölçüm cihazımla aynı anda 
iki elektrot bağlayarak her iki değeri de 
aynı anda okuyabiliyorum.”



HQD sisteminin özel nitelikleri
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HQD_TEKNİK VERİLER

Bunları biliyor muydunuz?…
 … HQD ölçüm cihazıyla oksijen ölçü-

mü, elbette, kanıtlanmış ölçümleri sap-
mayan LDO yöntemi kullanılarak yapılır. 
Bu, önceden kalibrasyon yapmadan ve 
sıkıcı elektrolit ve membran değiştirme 
işlemlerini yapmadan hızlı tepki süresi, 
hızlı okuma ve istikrarlı sonuçların elde 
edilmesi anlamına gelir!

 … HQD ölçüm cihazının kullanıcı 
menüsü, 10 farklı dil seçeneğine sahiptir!

 … HQD ölçüm cihazı, ölçümün iler-
leyişini belirtmek üzere bir stabilizasyon 
çubuğu gösterir.

Şekil 3: Standart ve dış mekân elektrotlu HQ30D

 … Kullanıcı, ölçümün durumuna 
uygun olarak kalibrasyonun sıklık ve nite-
liğini ayarlayabilir.

 … INTELLICAL® elektrotlar, yeni bir 
kalibrasyon gerektiğinde bunu otomatik 
olarak kullanıcıya hatırlatırlar.

 … HQD ölçüm cihazında, her ölçüm-
den önce,  INTELLICAL® elektrotu kolay-
ca kontrol edebilen bir kontrol standart 
programı vardır.

Teknik Veriler

HQ11D HQ14D HQ30D flexi HQ40D multi

Ölçüm kanalları 1 (pH) 1 (iletkenlik) 1 (pH, iletkenlik, O2) 2 (pH, iletkenlik, O2)

pH • • •

Ölçüm aralığı 0 – 14 0 – 14 0 – 14

Çözünürlük (seçilebilir) 0,1 / 0,01 / 0,001 0,1 / 0,01 / 0,001 0,1 / 0,01 / 0,001

Doğruluk ± 0,002 ± 0,002 ± 0,002

Sıcaklık kompansasyonu Otomatik Otomatik Otomatik

İletkenlik • • •

Ölçüm aralığı 0,01 μS / cm – 200 mS / cm 0,01 μS / cm – 200 mS / cm 0,01 μS / cm – 400 mS / cm

Çözünürlük Maksimum 5 basamak, mümkünse 2 ondalık basamak

Doğruluk ± % 0,5 (1 μS / cm – 200 mS / cm) veya ± % 0,5 (1μS / cm – 400 mS / cm)

Sıcaklık kompansasyonu Non-lineer (DIN 38404 ve EN ISO 7888’e uygun doğal su), non-lineer (NaCl), lineer 
katsayı [sayısal değer] % / °C, kompansasyon yok

Oksijen (LDO) • •

Ölçüm aralığı 0,00 – 20,0 mg/l; % 0 - 200

Çözünürlük 0,01 veya 0,1 mg/l; % 0,1 doygunluk

Doğruluk Ölçüm aralığının ± %1’i

Hava basıncı 
kompansasyonu

Otomatik Otomatik


