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Badania i rozwój: 
Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii (NTNU), Instytut Chemii, NO-7491 Trondheim. 

 
SensAqua AS 
Remote sensing in Aquatic systems 
  

 
SensAqua AS jest fimą norweską, która dostarcza wyposażenie do automatycznego moni-
toringu metali ciężkich w wodzie. Nie istnieją akceptowane metody alternatywne, nie licząc 
bezpośredniego poboru próbki i późniejszej jej analizy w laboratorium. Ta nowa metoda jest 
rezulatatem badań Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii (NTNU) z Trondheim. Me-
toda ta przeszła szereg testów i została opatentowana na świecie. 
 
Øyvind Mikkelsen i Knut Schrøder to profesorowie 
Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii (NT-
NU) zajmujący się chemią analityczną. Ich badania 
koncentrują są na rozwoju metod do zastosowań w 
monitorowaniu środowiska. Pracują oni szczególnie nad 
rozwojem metod pozwalających na zdalnie sterowany i 
automatyczny monitoring, który można przeprowadzić 
bez potrzeby częstej kontroli miejsca poboru próbki. 
 
Obecnie istnieją ograniczone metody przeprowadzenia 
automatycznego monitorowania wody i ścieków. Do-
stępne, używane metody ograniczają się do ustalania 
parametrów, które łatwo jest zmierzyć, tak jak prze-
wodność elektryczna, wartość pH, mętność oraz tempe-
ratura. O ile jest to technicznie możliwe, byłoby to nie-
wątpliwie zaletą, aby pomiar dotyczył także szeregu 
innych paramterów. Jest to nie tylko pożądane ze 
względu na oszczędność kosztów, ale także, dlatego, że 
ulepszone metody pomiaru umożliwiają natychmiasto-
wą reakcję na błąd lub nielegalne działanie powodujące 
zanieczyszczenie środowiska oraz łatwą i szybką pre-
zentację wyników w internecie.  
 
Zapewnienie, jakości rezultatów z tego typu automa-
tycznych mierników jest tutaj niezwykle ważne. Można 
tego dokonać poprzez regularne przekazywanie próbek 
wody do akredytowanych laboratoriów dla kontroli i 
porównania rezultatów. Z praktycznego punktu widze-
nia mozliwe jest łączenie procesu poboru próbek z nie-
zbędnymi przegladami technicznymi.  
 
Wymagania stabilności dla zdalneg systemu kontroli 
sprawiają, iż liczba komponentów chemicznych, które 
mogą być zdalnie monitorowane jest ograniczona. Poza 
tym musi to być system wystarczająco wrażliwy, aby 
móc zmierzyć niskie koncentracje, o których wspo-
mniano wcześniej. Dlatego jest oczywistym wymaganie, 
aby wyposażenie używane do pomiarów nie stwarzało 
ryzyka zanieczyszczenia środowiska. W tym przypadku 
należy być szczególnie wymagającym, gdyż instrumen-
ty pomiarowe są przez większość czasu bez obsługi a to 
naraża je na awarie oraz wandalizm. Wyposażenie nie 
może być także drogie tak, aby można było zainstalo-
wać go w wielu miejscach, gdzie występuje zwiększone 
ryzyko na tego typu zniszczenia. Zdalne monitorowanie 
metali ciężkich takich jak miedź, rtęć, ołów, cynk, 
kadm, żelazo, talium itd. jest szczególnie ważne. Był to 

także powód, dla którego od dłużego czasu przeprowa-
dzane były międzynarodowe badania nad opracowaniem 
metod, a to, dlatego, iż żadna z dostępnych nie była 
przyjęta (uznana za obowiązującą).  
 
Przed około siedmiu laty znaleźliśmy rozwiązanie, które 
prawdopodobnie może być zastosowane do zdalnego 
monitoringu ważniejszych metali ciężkich. Dlatego też 
rozpoczęliśmy pracę nad rozwojem tej metody. Po okre-
sie testów osiągamy obecnie bardzo dobre rezultaty, 
które są potwierdzane poprzez stałe ich porównywane z 
rezultatami uzyskiwanymi w laboratoriach.  Rezultaty te 
zostały udokumentowane w wielu publikacjach między-
narodowych 
http://www.nt.ntnu.no/users/knusch/knutpub.htm 
 
Nasze rozwiązanie i jego rezultaty zaprezentowaliśmy 
także na szeregu międzynarodowych konferencji na-
ukowych oraz grupom specjalistów. Stacje automatycz-
ne funkcjonują z przekonującymi rezultatami, gdzie z 
uwagi na zawartość metali ciężkich mierzą jakość wody 
pitnej, ścieków, wody z nieczynnej kopalni rud miedzi, 
wodę używaną do oczyszczania dymów ze spalarni oraz 
kontrolują wodę używaną w procesie produkcyjnym 
oraz ścieki pochodzących z przemysłu metalurgicznego. 
Ze względów praktycznych działalność prowadzona jest 
w okolicach Trondheim, a niektóre ze stacji funkcjonują 
także w innych regionach.  
Do tej pory wszystkie nasze stacje pomiarowe były  
niekomercyjne, są one częścią badań nad metodyką oraz 
stabilnością, lecz obecnie, po otrzymaniu dobrych refe-
rencji mierniczych jesteśmy w fazie rozwoju działalno-
ści komercyjnej. 
 
Ze względu na to, iż wcześniejsze metody dozoru nie 
były uznane, opatentowaliśmy naszą metodę.  
 
Poprzez naszą firmę SensAqua AS (Remote Sensing in 
Aquatic Systems, www.sensaqua.com) w Oppdal i bazą 
badawczą na uniwersytecie NTNU w Trondheim, jeste-
śmy w fazie komercjalizacji produkcji, w co zaangażo-
wane jest takż Innovation Norway (www.invanor.no) 
oraz przedsiębiorstwa z Oppdal. To otwiera całkiem 
nowe możliwości zdalnego dozoru metali ciężkich. 
Produkt nasz kierujemy zarówno do sektora prywatnego 
jak i państwowego, szczególnie w dziedzinie dozoru 
wody, ścieków oraz przemysłu.    
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Automatyczne systemy analizy metali śladowych firmy SensAqua (ATMS) 
 
SensAqua AS opracowuje, produkuje oraz promuje systemy 
pomiarowe, które są przeznaczone do zdalengo, automatycz-
nego dozoru poziomu metali ciężkich w wodzie i ściekach 
oraz odpowiadającego dozoru w procesach przemysłowych.  
 
Oferujemy następujące rodzaje prodkutów i usług: 
 
Element podstawowy ATMS do pomiaru woltametrycznego 
metali ciężkich przy pomocy naszych opatentowanych elek-
trod. Jest to model bez wbudowanej automatyki.   
 
Kompletne automatyczne systemy do automatycznego dozoru 
metali ciężkich – z prezentacją wyników przez internet oraz 
zdalengo sterowania pomiarami.   

Komletne stacje polowe. Na życzenie oferujemy także syste-
my z wyposażone w inne czujniki, które mierzą automatycznie 
takie parametry jak: pH, COD, TOC, przewodność elektryczna 
oraz poziom wody. 
 
Poza tym oferujemy programy konserwacji, szkolenia i kursy. 
 
Tak jak wspomniano SensAqua AS jest jedynym dostawcą 
urządzeń do zdalnego dozoru metali ciężkich. Kontraktorzy, 
którzy chcą oferować systemy do zdalnego dozoru oraz brać 
udział w przetargach na dostawę takich urządzeń, mogą 
otrzymać zgodę z wyprzedzeniem, aby móc włączy ATMS, 
aby tym samym zaoferować bardziej kompletny system, który 
mierzy także metale ciężkie. Zgoda ta może być nadan na 
wyłączność lub według umowy.  

 

Podstawowy ATMS składa się z 2 skrzynek:  Automatyczny dozór rzeki: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Raubekken przy niedziałającej kopalni rud miedzi Løkken Verk 
 
Aby oddzielić suchą część systemu od części z wodą i rurami jednostka ATMS jest zbudowana z dwoch skrzynek, gdzie skrzynka I 
składa się z komputera o standardzie przemysłowym (komputer (104) z ekranem 6, 4” i oprogramowaniem) z systemem operacyjnym. 
Skrzynka II składa się z opatentowanego woltometrycznego systemu komórkowego z elektrodami, jednostką kontrolującą i interfejsem 
dla kontroli zewnętrznych jednostek takich jak: pompa dozująca elektrolit, oprróżnianie, system rur, itp. Skrzynka I może sterować dwa 
systemy komórkowe tzn. Dwie skrzynki II.  
 
Najważniejsze z punktu widzenia środowiska metale ciężkie (miedź, rtęć, ołów, cynk, kadm, żelazo, talium itd.) mogą być monitoro-
wane ciągle poprzez zdalny dozór. W razie potrzeby rezultaty mogą być od razu dostępne poprzez internet. Granica wykrywalności 
leży nisko w poziomie ppm (mg/L) zanim niezbędne jest rozcieńczanie. System jest skonstruowany dla rozwiązań w środowisku wod-
nym. Dla dozoru ścieków konieczne jest zastosowaniem systemu filtracyjnego.  
 
Specyfikacja techniczna ATMS
System elektrod:   Opatentowany stop 

Srebro/Chlorek srebra 
Platyna 

 
Oprogramowanie:   Windows 2000™ 
 
Wymiary:    30 X 40 X 21 cm każdy 
Ciężar:    2 X 10 kg 
Zasilanie:    230 V AC, Max 10 A 
Połączenie z elektrodą:   3 X przekrój kab. (6 mm²) 
 
Polaryzacja 
Napięcie:    ± 5 V  
Rodzaj przemiatania (sweep): Zróżnicowany pulsowy/ 

schodowy 
Kierunek przemiatania:  Anoda/katoda  

Min. sweep wysokość skoku: 5/8 mV 
Min Sweep skok:  10 ms 
 
Miary 
Impedencja wejściowa:  > 109    
Prąd:   ±2000 nA, 20 µA, 200 µA 
Rozdzielczość pomiaru prądu: 14-bit 
Rozdzielczość Feedback: 14-bit 
 
Komunikacja 
Seryjna:   Komunikacja poprzez 

Mode LAN  
Dane poprzez strone 
Internetową 

Modbus in RTU 
 


