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Hanby – TPH - terenowy test jakości wody 
Półilościowe wyniki sumy ropopochodnych w wodzie 

 

Hanby Water Test Kits jest oferowany jako terenowe narządzie analityczne 

od 1987 roku, służące do uzyskiwania szybkich, dokładnych wyników 

zawartości sumy węglowodorów w wodach słodkich i słonych.  

System jest umieszczany w publikacjach EPA od 1990 roku, jako metoda “zależna” i 

został oceniony i zaaprobowany do użycia w terenie przez US EPA i agencje terenowe. 

*1 System jest używany przez największe światowe kompanie naftowe oraz przy ocenie 

skażeń środowiska, w tym najbardziej znanych zdarzeń, takich jak Exxon Valdez, 

wyciek z tankowca Ashland, Mega Borg, Prestige, ostatnio w Zatoce Meksykańskiej  i 

wielu innych, w celu uzyskania czułych i dokładnych wyników dla potrzeb oceny 

skażenia i jakości wysiłków oczyszczania. System ten odgrywa także kluczową rolę w 

monitoringu obszarów rekultywowanych i środowisk podmokłych oraz przy określaniu 

zawartości związków ropopochodnych w wodach procesowych oraz przybrzeżno-

lądowych słodkich i morskich.  

 

 

 

 

 

Składniki zestawu:  

1. Instrukcja 

2. Probówki do reakcji (15) 

3. Odczynniki (15) 

4. Pojemnik na odpady 

5. Odczynniki do wywołania  

koloru (15) 

6. Cylinder do rozcieńczania 

7. Lejek separujący 

8. Stojak na probówki 

9. Okulary ochronne 

10. Rękawiczki ochronne 
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Zakres pomiarowy: 0,2 – 50 ppm 

Metoda pomiarowa: kolorymetryczna (barwa roztworu pozwala zidentyfikować 

główną substancję skażającą, intensywność barwy pozwala ocenić stężenie sumy 

węglowodorów w wodzie – metoda półilościowa) 

Odczyt: według karty kolorymetrycznej, załączonej do zestawu  

Czas wykonania badania: 5-10 minut 

Zamawianie:  FTKW – kompletny zestaw pomiarowy wraz z 15 testami 

RGTW – zestaw uzupełniający odczynników dla wykonania 15 

testów 

 

Skrócona procedura testu 

1. Wlad próbkę wody  2. Wlad rozpuszczalnik 3. Zamieszad roztwór 

do lejka separującego do próbki  w celu ekstrakcji 

4. Pozostawid w lejku  5. Zlad rozpuszczalnik 6. Dodad katalizator,  

w celu separacji   do próbki  wstrząsnąd, porównad  

składników      kolor z kartą kolorów 


