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PARIO – Automatyczny aparat do pomiaru wielkości cząstek 
 

Krótszy czas pomiaru 
 

Konwencjonalne analizy wielkości cząstek (rozkładu 
granulometrycznego) zajmują dużo czasu i energii. Odczyt czy 
próbkowanie jest wykonywane w sposób manualny w regularnych 
odstępach czasu, a pomiar trwa nawet do 24 godzin. Dodatkowo, 
ze względu na to, że jest to pomiar manualny, istnieje duże ryzyko 
popełnienia błędu w trakcie pomiaru. 
Firma METER postawiła sobie za cel stworzenie urządzenia, które 
pozwoli uzyskać precyzyjne wyniki, dzięki czemu Ty będziesz 
mógł poświęcić się swojej pracy badawczej. W wyniku tych prac 
zaprojektowany został analizator PARIO, rewolucyjne rozwiązanie 
pozwalające zaoszczędzić dużo czasu i energii przy pomiarach 
składu granulometrycznego gleby. 
 
Automatyczny pomiar 
 

Analizator PARIO wykonuje obliczenia na podstawie prawa Stoksa w zakresie wielkości cząstek od 63 µm do 1 
µm. 
Praca analizatora jest w pełni zautomatyzowana i nie wymaga ingerencji użytkownika w trakcie pomiaru. 
Wystarczy przygotować przyrząd, rozpocząć pomiar i po 6 godzinach mamy gotowe wyniki pomiarów! 
 
Więcej pomiarów – mniej zmartwień 
 

PARIO ogranicza błędy związane z pomiarami wykonywanymi w sposób konwencjonalny – wkładanie 
hydrometrów lub próbkowanie zawiesiny w aparacie pipetowym, co powoduje zaburzenie procesu sedymentacji. 
Dzięki eliminacji tych procesów pomiar obarczony jest błędem całkowitym tylko 1,5% – mniej niż przy 
jakichkolwiek pomiarach konwencjonalnych. 
PARIO wykonuje pomiar co 10 sekund i w sposób ciągły rejestruje zmiany ciśnienia wywoływanego przez 
zawiesinę uwzględniając zmiany temperatury. Dzięki temu uzyskuje się bardzo dokładne i ciągłe krzywe rozkładu 
wielkości cząstek. Dane są automatycznie przetwarzane przez nasz nowy algorytm IDM (z ang. ‘Integral 
Densiometer Method’). 
Pomiar miernikiem PARIO jest oparty na uznanej metodzie hydrometrycznej lub pipetowej. Oznacza to, że nie ma 
potrzeby korekcji dla konkretnego typu gleb, jak w przypadku innych automatycznych metod pomiarowych, takich 
jak dyfrakcja laserowa czy analiza obrazów. 
 
Pełna wygoda 
 

Aby jeszcze bardziej ułatwić proces wykonywania pomiaru miernik PARIO dostarczany jest z łatwym w obsłudze 
programem do automatycznej akwizycji, wizualizacji, obróbki i eksportu danych. 
Wszystko to ma jeden cel – ograniczenie czasu jaki użytkownik musi poświęcić na wykonanie pomiaru przy 
jednoczesnym polepszeniu dokładności pomiaru. Od teraz możesz poświęcić więcej czasu na badania, nie obsługę 
urządzeń! 
 
Podstawowe cechy aparatu PARIO 
 

• Kalkulacja rozkładu wielkości ziaren wg prawa Stoksa 
• Bezobsługowa pracy po rozpoczęciu pomiaru 
• Prawie ciągła rozdzielczość rozkładu wielkości ziaren 
• Brak zaburzeń fizycznych zawiesiny w trakcie pomiaru 
• Eliminacja błędów związanych z ręczną obsługą 
• Eliminacja błędów związanych z ręcznymi przeliczeniami 
• Uwzględnienie wpływu temperatury przy obliczeniach rozkładu wielkości cząstek 


