
Raport z zastosowania
Monitoring ogólnej ilo ci komórek bakteryjnych
(Total Cell Count - TCC) w wodzie surowej z rzecznego
uj cia infiltracyjnego

Ujmowanie wody podziemnej cz sto odbywa si w warstwie
wodono nej lu nego piasku i wiru przy pobliskich rzekach.
Warstwa wodono na, z o ona z piasku i wiru tworzy swoist
warstw porowat , która dzia a jak naturalny filtr. Dzi ki
naturalnie zachodz cym na jej powierzchni procesom fizyczno-
biologicznym zostaje usuni ta wyst puj ca w wodzie materia
mineralna, organiczna oraz mikrobiologiczna. Przepuszczona
przez tak warstw woda cz sto odpowiada wodzie uzdatnionej.
Z tego wzgl du istotnym jest ci g y monitoring jako ci wody
surowej jako istotnego czynnika przy produkcji wody do picia.

Analizator wykrywa ponad 99% wszystkich
komórek bakteryjnych dostarczaj c wynik
w 20 minut. Pomiary te umo liwiaj podj cie
natychmiastowych dzia a maj cych na celu
utrzymanie stabilnej jako ci wody do picia.

Rysunek 2: BactoSense z kartrid em

Typowe zastosowanie

Rysunek 1: Schemat uj cia drena owego z uwzgl dnieniem punktu

wczesnego ostrzegania. Br zowe strza ki wskazuj potencjalny przep yw

wody o niskiej jako ci przy epizodach hydrologicznych. Czerwone punkty

wskazuj miejsca pomiaru analizatorem BactoSense.

Zastosowanie

Charakterystyka warstw wodono nych lu nego piasku i wiru
s zale ne od pobliskich rzek. Poziom wody w rzece, powodzie
i wylania wp ywaj na wzrost pr dko ci przep ywu wody w z o u
wodono nym. W efekcie mo e doj do obni enia czasu retencji
naturalnego filtra piaskowo- wirowego. Konsekwentnie wi ksze
ilo ci zanieczyszcze sta ych i mikrobiologicznych dop ywaj do
uj cia wody.
Cytometr przep ywowy online SIGRIST BactoSense umo liwia
szybki i precyzyjny pomiar wzrostu st enia zanieczyszczenia
mikrobiologicznego w wodzie.

Utworzenie puntów pomiarowych wczesnego
ostrzegania pomi dzy korytem rzeki i uj ciem
g binowym lub bezpo rednio na samym uj ciu
umo liwia monitoring jako ci wody przed
procesem uzdatniania i w sieci dystrybucyjnej.
Analizator Bactosense w sposób ci g y
precyzyjnie mierzy ogóln ilo ci komórek
bakteryjnych (TCC) oraz ilo komórek HNA
i LNA. Ogólna ilo komórek bakteryjnych
(TCC) uwzgl dnia wszystkie nienaruszone
komórki, a HNAC i LNAC s odpowiednio miar
zawarto ci du ych i ma ych komórek.
BactoSense wykrywa wzrost st enia
drobnoustrojów w wodzie w kilka minut.
Tak wczesna detekcja umo liwia podj cie
w a ciwych dzia a na wypadek wzrostu ilo ci
komórek do poziomu zagra aj cego procesowi
uzdatniania wody czy samej jako ci wody do
picia. Co wi cej BactoSense pozwala okre li
wp yw poziomu wody w rzece, jeziorze czy
zbiorniku na jako mikrobiologiczn wody
podziemnej. Stanowi to istotny parametr przy
prognozowaniu jako ci wody.
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Konfiguracja parametrów

• Ustawienia wyj cia analogowego (4...20 mA):
Wyj cie1: ród o sygna u pomiarowego TCC,
zakres warto ci 4 mA = 0 TCC,
20 mA = 500’000 TCC

Alternatywne rozwi zania

• Metoda p ytkowa oznaczania bakterii
heterotroficznych (HPC)
• Cytometria przep ywowa w laboratorium, offline

Rysunek 3: BactoSense zainstalowany na uj ciu wody podziemnej

Przyk ad zastosowania

Badaniu poddano uj cie infiltracyjnej wody podziemnej w pobli u
rzeki. Na przestrzeni kilku tygodni analizator w sposób ci g y
dostarcza dane pomiarowe w ustalonych 2-godzinnych
interwa ach czasowych. Porównanie zebranych danych
z poziomem wody w pobliskiej rzece pozwoli o zaobserwowa
zale no poziomu wody i liczby komórek bakteryjnych w niej
wyst puj cych. Rysunek 4 obrazuje jak kilkucentymetrowy wzrost
poziomu wody wp ywa na zwi kszenie ilo ci komórek kilka godzin
pó niej. Przedstawiona zale no nie jest liniowa. Z tego powodu
istotne jest precyzyjne monitorowanie pomiaru ilo ci komórek
niezale nie od wskaza poziomu wody.

Rysunek 5: Prosty sposób kontroli wymaganego

nat enia przep ywu próbki przy pomiarze ci g ym

(online) analizatorem BactoSense.

Rekomendowany zakres przep ywu 200...400 ml/minut .

Zalety analizatora SIGRIST BactoSense

Korzy ci dla U ytkownika

• W pe ni automatyczny cytometr przep ywowy:
Pobór próbki, inkubacja, analiza i czyszczenie
wykonywane s automatycznie.
• Wynik pomiaru w 20 minut od poboru próbki.
• Bezpieczny w stosowaniu kartrid . Sk adowanie
roztworów analitycznych i przygotowanie próbki
nie jest wymagane.
• Kompaktowe wymiary analizatora umo liwiaj
ró norodne zastosowanie oraz jego du
mobilno .
• Detekcja powy ej 99% komórek bakteryjnych.
• Niskie koszty eksploatacji.
• atwa integracja dzi ki ró norodnym interfejsom.
• Obs uga i eksploatacja przyjazna U ytkownikowi
• Mo liwo ustawienia cz stotliwo ci pomiaru.
• Zintegrowany kolorowy ekran dotykowy
dla wskaza wyników pomiarowych, wykresów
oraz pozosta ych danych diagnostycznych.
• Dowolnie ustawialne bramkowanie.

Rysunek 4: Ogólna ilo komórek (TCC) oraz liczba komórek HNA (HNAC:

High Nucleic Acid Count) ujmowanej wody w odniesieniu do poziomu wody

w pobliskiej rzece ( ród o: admin.ch). Wyniki zarejestrowane w 15. dniu

bada wskazuj , e parametr TCC mo e znacz co wzrosn pomimo

nieznacznego wzrostu poziomu wody.
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Produkt

Konfiguracja analizatorów SIGRIST:
• Analizator BactoSense z samplerem online i modu em I/O
oraz wyj ciami analogowymi (4...20 mA)


