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ARKA FON

Organiklerin izlenmesi birçok su ve atık su 
arıtma uygulaması için gereklidir

UV254, 254nm dalga boyunda ultraviyole ışığı 
kullanan ve sudaki organik maddeleri tespit 
edebilen bir optik teknolojidir. Tipik olarak 
ölçümü, UV absorbansının (UVA) veya UV 
geçirgenliğinin (UVT) bir hesaplaması olarak 
sunulur. absorbans
ölçümler laboratuvarda ve sahada çok 
yaygındır çünkü belirli bir dalga boyundaki 
absorbans, sudaki belirli dalga boyunda ışığı 
absorbe ettiği bilinen herhangi bir maddenin 
konsantrasyonu ile doğrusal orantılıdır.

UV254'ün DİĞER ORGANİKLERLE 
İLİŞKİLİ

Korelasyon faktörü, ilişkilendirilen belirli 
organik su kalitesi parametresine ve ayrıca 
ölçülen organiklerin matrisine bağlı olacaktır. 
Bu, korelasyonların sahaya ve uygulamaya özel 
olduğu ve bu nedenle korelasyon faktörünün 
ölçüm yerinde belirlenmesi gerektiği anlamına 
gelir.

254 nm dalga boyundaki ışık, sudaki organik madde 
tarafından çok kolay emilen bir dalga boyu olduğu 
için özellikle ilgi çekicidir. UV254 absorbans 
parametresi sudaki organiklerin konsantrasyonuyla 
orantılı olduğundan, UV254 parametresini sudaki 
organik maddenin bir ölçüsünü sağlayan diğer su 
kalitesi parametreleriyle ilişkilendiren doğrusal bir 
korelasyon faktörünü belirlemek basit bir işlemdir. 
Toplam organik karbon (TOC), kimyasal oksijen 
ihtiyacı (COD), biyolojik oksijen ihtiyacı (BOD) ve renk 
(Hazen) dahil olmak üzere bu tür birkaç su kalitesi 
parametresi vardır. Tüm bu parametreler, farklı 
organik madde türlerine karşı biraz farklı 
önyargılara sahiptir. UV254, çoğu zaman tüm bu 
parametrelerle doğrusal olarak ilişkilendirilebilir.*

İçme suyu için ham su ve belediye atık suyu gibi 
çoğu doğal su kaynağı, örneğin TOC ve UV254 
absorpsiyonu ile KOİ ve UV254 absorpsiyonu 
arasında iyi bir korelasyona sahiptir.

Farklı organik test parametrelerinin sahip olduğu 
hafif önyargılara rağmen, genellikle iki organik 
test parametresi arasında sahaya özel 
korelasyonlar oluşturulabilir.

UV2554'ü diğer organik parametrelerle ilişkilendirme
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ÇÖZÜM a ve b'yi hesaplamak için, sağdaki grafiklere 
benzer bir grafik oluşturmak için zaman içinde 
yeterli veri toplanmalıdır. Bir elektronik tablo 
programı daha sonra verilere düz bir çizgi 
sığdırabilir ve Pi'ye girilmesi için y = ax + b 
biçiminde bir formül sağlayabilir.
UV254Sense.

ORAKEL UV254 monitörü, örneğin TOC ile ilişkili 
UV254 absorbans sinyaline pratik bir çözümdür.

ORAKEL UV254'ün ilişkili bir parametre için çıktı 
sağlama yolu, UV254'e bir ofset ve kalibrasyon 
uygulamaktır.
ölçüm. Bu, cihazda bir 'sanal kanal' kurularak 
hesaplanır. Bu kanal daha sonra y = ax + b 
biçimindeki bir formül yoluyla orijinal UV254 
ölçümü ile ilişkilendirilir:

Sanal bağıntılı kanal daha sonra alarm oluşturmak, bir 
PID döngüsünü kontrol etmek, cihazda görüntülemek 
vb. için bir ölçüm parametresi olarak kullanılabilir.

TOC, DOC, BOİ veya KOİ ve UVA arasında bir 
korelasyon elde etmek için, verilerin belirli bir süre 
boyunca her iki parametre kullanılarak toplanması 
gerekecektir.

* Belirli bir su kaynağındaki bu parametre UV254 
emici maddeler içermiyorsa, UV254 absorbansı ile 
diğer su kalitesi parametreleri arasında bir 
korelasyon olmamasının mümkün olduğunu lütfen 
unutmayın. Bunun bir örneği, şeker UV254'ü 
emmeyeceğinden ancak yüksek bir Kimyasal 
Oksijen İhtiyacına (COD) sahip olacağından, çok 
fazla çözünmüş şeker sayan bir su kaynağı olabilir.

'Y' ilişkili su parametresidir (örn. TOC, COD)

'x' UV254 emilimi

'A' x'e uygulanacak bir faktördür (eğimi 
değiştirme)

'B' bir ofsettir (sıfırın değiştirilmesi).
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