
Formacs HT Toplam Organik Karbon 
(TOK) Tayin Cihazı
The Formacs HT Total Organic Carbon (TOC)  
Analyzer
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Formacs HT TOK/TN analizörü, yüksek sıcaklıkta katali-
tik yakma yöntemini kullanarak toplam organik karbon 
(TOK) ve toplam azot (TN) değerlerini hızlı ve güvenilir 
bir şekilde analiz eder.

Sistem azot konsantrasyonunu ve/veya karbon fraksi-
yonlarını çeşitli örnek matrislerinden ölçmek için tasar-
lanmıştır. Cihaz bağımsız analizör olarak çalıştırılabilir 
fakat tam otomasyon için rastgele erişimli bir otomatik 
örnekleyici de mevcuttur. Cihaz numune tipi ve bir dizi 
farklı katalizörden optimize edilmiş olup numunede bu-
lunan tüm karbon ve azot fraksiyonlarının analizine izin 
veren çalışma sıcaklıkları için özel olarak tasarlanmıştır. 
Fraksiyonlar, asitlendirme ve temizleme gibi otomatik 
numune hazırlama işlemleri ile sırayla veya aynı anda 
ölçülebilir.

Özellikler
•	 Stand-alone (tek başına) veya otomatik örnekleyici 

ile TOK analizi,
•	 Otomatik karıştırma ile homojenleştirme (mekanik 

veya manyetik),
•	 Sağlam, dönebilen, septum kullanmayan enjeksi-

yon portları,
•	 Optimum nem uzaklaştırmak için dahili peltier so-

ğutucusu,
•	 Vial boyutlarında septumlu vialleri de içeren çeşit-

lilik,
•	 Gerçek sistem blank analizlerine olanak sağlar,
•	 EPA 415.1, 5310B, DIN 38409 H3, ASTM D-5173, 

USP <643>, EU 2.2.44, ISO 8245, EN 1484, USEPA 
9060A metotlarına uygunluk.

Formacs HT cihazında, katı malzemelerde karbon tayini 
için PrimacsMCS eklenti modülü, ND25 toplam azot de-
dektörü ve gerçek bir Kjeldahl alternatifi sağlamak için 

The FormacsHT TOC / TN analyzers provide fast, reliable 
analysis of Total Organic Carbon (TOC) and Total Nitro-
gen (TN) in liquid samples using high temperature cata-
lytic combustion.

The units are designed to measure and handle the con-
centration of nitrogen and/or carbon fractions from 
various sample matrices. The analyzer can be operated 
as stand-alone analyzer, but for complete automation a 
random access autosampler is available. The instrument 
is supplied customized for the sample type and opti-
mized from a range of different catalysts and operation 
temperatures allowing the analysis of all carbon and 
nitrogen fractions present in the sample. The fractions 
can be measured sequentially or simultaneously with 
automated sample pretreatments such as acidification 
and purging.

Features
•	 Stand-alone TOC operation or with auto-sampler,
•	 Homogenization by automated stirring (rod or
•	 magnetic),
•	 Robust rotary septumless injection ports,
•	 Integrated Peltier cooler for optimum moisture
•	 removal,
•	 Large variety of vial sizes including septum-closed 

vials,
•	 Allows a true system blank analysis,
•	 Method according to EPA 415.1, Standard Methods
•	 5310B, DIN 38409 H3, ASTM D-5173, USP <643>,
•	 EU 2.2.44, ISO 8245, EN 1484, USEPA 9060A.

A variety of options and accessories are available such 
as the PrimacsMCS add-on module for Carbon deter-
mination in solid materials, the ND25 Total Nitrogen 
detector and the possibility of measuring Nitrates and 
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nitrat ve nitritleri ölçme imkanı gibi çeşitli seçenekler ve 
aksesuarlar mevcuttur. FormacsHT analizörü, düşük se-
viyeden genişletilmiş yüksek konsantrasyon aralıklarına 
kadar her laboratuvar için en yeni gereksinimleri karşılar.

Uygulama Alanları: 
•	 İçme suyu.
•	 Atık su.
•	 Yüzeysel sular.
•	 Deniz suyu. 
•	 Yüksek tuzlu sular.
•	 Proses kontrolü.
•	 İlaç endüstrisi.
•	 Toprak ekstratları.
•	 Diğerleri.

FormacsHT analizörü, bağımsız analizör olarak çalıştı-
rılabilir. Tam otomasyon için rastgele erişimli otomatik 
örnekleyici mevcuttur. 

FormacsHT Analizörü, Toplam Organik Karbon’u (TOK), 
Toplam Karbon (TK) ve Toplam İnorganik Karbon’u (TİK) 
analiz ederek ölçer. Toplam Karbon (TK) değeri, numu-
nenin yüksek sıcaklıktaki yanma fırınına enjeksiyonu ile 
elde edilir.

Karbon Fraksiyonları
TK, katalitik oksidasyonla 950°C’ye kadar olan sıcaklık-
larda karbondioksite (CO2) dönüştürülür.

CO2 formu taşıyıcı gaz içine dağılır ve CO2 konsantras-
yonu kızılötesi dedektör tarafından ölçülür (NDIR). TİK, 
numuneyi asit içeren bir reaktöre enjekte ederek, inor-
ganik karbonu CO2’e dönüştürerek belirlenir. Kızılötesi 
dedektör asitlendirme sırasında oluşan CO2’i ölçer. TOK 
konsantrasyonu TK’dan TİK çıkarılarak otomatik olarak 
hesaplanır. (TOK=TK-TİK) 

Ek olarak, uçurulamayan organik karbon (N-UOK), 
otomatik asitlendirme ve numunenin temizlenmesi ile 
ölçülebilir. TİK ve UOK (uçurulabilen organik karbon) 
giderilebilir. Numunedeki N-UOK kalıntıları ve numu-
neyi yüksek sıcaklıktaki yanma fırınına enjekte ederek 
doğrudan ölçülebilir. UOK konsantrasyonu önemsiz ise 
N-UOK, TOK’a eşittir (TOK = N-UOK + UOK). İsteğe bağ-
lı olarak, FormacsHT, UOK ‘nu doğrudan ölçmek için ya-
pılandırılabilir. UOK sıvı numuneden temizlenebilir. Ta-
şıyıcı gaz + UOK yüksek sıcaklık yanma fırınına enjekte 
edilir ve NDIR ile ölçülür.

Toplam Azot (TN) ve Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) 
Analizleri
Geniş bir TN konsantrasyon aralığı kemilüminesans 
kullanılarak kısa bir analiz süresinde yüksek doğruluk-
la ölçülebilir. Numune, katalitik olarak yandığı yüksek 

Nitrites to provide a true Kjeldahl alternative. The For-
macsHT analyzer meets the latest requirements for any 
laboratory from low level up to extended high concen-
tration ranges. 

Application Fields:
•	 Drinking water.
•	 Waste water.
•	 Surface water.
•	 Sea water.
•	 High saline waters.
•	 Process control.
•	 Pharmaceutical industry.
•	 Soil extracts.
•	 Others.

The FormacsHT analyzer can be operated as stand-alone 
analyzer. A random access auto sampler is available for 
complete automation.

The FormacsHT Analyzer measures Total Organic Car-
bon (TOC) by analyzing the Total Carbon (TC) and the 
Total Inorganic Carbon (TIC). Total Carbon (TC) is ob-
tained by injection of the sample into a high tempera-
ture combustion furnace.

Carbon Fractions
TC is converted to Carbon dioxide (CO2) at temperatures 
up	to	950°C	by	catalytic	oxidation.	The	CO2 formed is 
subsequently dispersed into the carrier gas and the CO2 
concentration is measured by a nondispersive infrared 
detector (NDIR). TIC is determined by injecting the sam-
ple into a reactor containing acid, converting inorganic 
carbon (IC) to CO2. The NDIR measures the CO2 con-
centration formed during acidifi cation. The TOC con-
centration is calculated by automatically subtracting the 
TIC from the TC. (TOC=TC-TIC)

In addition, Non Purgeable Organic Carbon (NPOC) can 
be measured by automatic acidifi cation and purging 
of the sample. TIC and the Purgeable Organic Carbon 
(POC) are than removed. NPOC remains in the sample 
and is measured directly by injecting the sample into 
the high temperature combustion furnace. The NPOC 
equals the TOC if the POC concentration is insignifi cant 
(TOC = NPOC + POC). Optionally, the FormacsHT can 
be confi gured to measure POC directly. POC is purged 
from the liquid sample. The carrier gas + POC are in-
jected in the high temperature combustion furnace and 
measured by NDIR.

TN & TKN Analysis
The ND25 detector can be added to the FormacsHT An-
alyzer for Total Nitrogen (TN) analysis. A wide concen-
tration range of TN can be measured with high accuracy 
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sıcaklık fırınına enjekte edilir. Oksidatif piroliz, kimya-
sal olarak bağlı azotun Nitrik Okside (NO) dönüştürül-
mesine neden olur. ND25 dedektörde, NO yarı kararlı 
Nitrojen Diokside tepki verir. Yarı kararlı Azot Dioksitin 
hızlı bozunumundan yayılan fotonlar fotoçoğaltıcı tüpü 
(PMT) tarafından algılanır. FormacsHT analizörü ayrıca 
Nitrat + Nitrit (NN) analizi için dahili bir NN reaktörü ile 
Toplam Kjeldahl Azot (TKN) analizi için uygun bir mali-
yet ve daha güvenli bir alternatif sunar.

TKN değeri iki adımda belirlenir, TN analizi ve NO3+NO2 
kimyasal indirgeme analizi yoluyla. TKN değeri, otoma-
tik olarak çıkarma ile elde edilir. TKN = TN – NN. Bu ben-
zersiz alternatif metot çok hızlı bir analiz süresi (5 dk.) 
sağlar ve tehlikeli asit kullanımını kaldırır. FormacsHT  
TOC / TN analizörü, TOK, TN ve TKN otomasyonunu tek 
bir sistemde birleştirir.

Özellikler
•	 Anlık TOK ve TN ölçümleri.
•	 TN ve NO2 + NO3’ın analizi için CLD dedektörü.
•	 Toplam Kjeldahl Analizi için mükemmel bir alterna-

tif.
•	 Düşük algılama limitleri.
•	 Tehlikeli reaktif içermeyen hızlı analizler.
•	 Numune hazırlama gerekmez.
•	 Geniş dinamik alan.
•	 Düşük bakım üniteleri.
•	 EN 12260, ISO 11905-2, ASTM D5176-91, DIN 

38409 H27 metotlarına uygunluk.

Katı Örnekler için PrimacsMCS Toplam Organik Kar-
bon (TOK) Modülü
PrimacsMCS eklenti modülü katı malzemeleri analiz 
eder ve FormacsHT sıvı numune analizörleri ile birlikte 
çalışır. Farklı numune çesitlerini işleyen laboratuvarlar 
için ekonomik bir çözüm sunar. Ünite TK ve TİK analizleri 
için herhangi bir numune hazırlama olmadan iki enteg-
re reaktörden oluşur. TK, numunenin 1100°C’de katali-

in a short analysis time using chemiluminescence detec-
tion (CLD). The sample is injected into the high temper-
ature furnace where it is catalytically combusted. Oxida-
tive pyrolysis causes the chemically bound nitrogen to 
be converted to Nitric Oxide (NO). In the ND25 detec-
tor, NO reacts to form metastable Nitrogen dioxide. The 
photons emitted from the rapid decay of the metasta-
ble nitrogen dioxide are detected by a photomultiplier 
tube. The FormacsHT analyzer also provides a unique 
costeffective and safer alternative for Total Kjeldahl Ni-
trogen (TKN) analysis, by an integrated NN-reactor for 
the analysis of Nitrate + Nitrite (NN).

The TKN value is determined in two steps, i.e. the analy-
sis of TN and the analysis of NO3 + NO2 via chemical 
reduction, where NO3 and NO2 are reduced to NO and 
detected via CLD detection. The TKN value is obtained 
automatically	 by	 subtraction:	 TKN	 =	 TN	 –	 NN.	 This	
unique alternative method of TKN analysis results in a 
very fast analysis time (5 min.) and eliminates the use 
of hazardous digestion acids. The FormacsHT TOC/TN 
analyzer combines the automation of TOC, TN and TKN 
all in one system.

Features
•	 Simultaneous TOC and TN measurements.
•	 CLD detector for analysis of TN and NO2 + NO3.
•	 Excellent alternative for Total Kjeldahl Analysis.
•	 Low detection limits.
•	 Fast analyses using no hazardous reagents.
•	 No sample preparation required.
•	 Wide dynamic range.
•	 Low maintenance unit.
•	 Method according to EN 12260, ISO 11905-2,
      ASTM D5176-91, DIN 38409 H27.

PrimacsMCS TOC Module for Solid Samples
The PrimacsMCS add-on module analyses solid materials 
and operates in combination with the FormacsHT liquid 
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tik oksidasyonu ile belirlenir, bu da karbonu CO2’e dö-
nüştürür. TİK, İK’u CO2’e dönüştüren ayrı bir reaktörde, 
numunenin asitleştirilmesiyle belirlenir. PrimacsMCS, 
CO2’in tespiti için Formacs cihazının NDIR dedektörünü 
kullanır.

PrimacsMCS analizörü TK, TIK ve TOK’nu analiz eder. 
Yazılım, numunelerin TOK konsantrasyonunu çıkarma- 
(TK- TIK = TOK) ile hesaplar.

Özellikler
•	 Otomatik terazi arayüzü.
•	 3 grama kadar örnek ağırlığı.
•	 1 mg- 40 mg mutlak karbon aralığı.
•	 Eşsiz dikey numune yükleme haznesi.
•	 Yeniden kullanılabilir kuvars numune kapları.
•	 Ekonomik.
•	 Minimum tezgâh alanı gereksinimi.
•	 Entegre TK ve TİK reaktörleri.
•	 Örnek ön işlem gerekmez.
•	 ISO 10649, ISO 13137, EN 13639, EPA 415.1, ASTM 

D-2579, US EPA 9060A metotlarına uygunluk.

Kısaltmalar
•	 TOK: Toplam Organik Karbon.
•	 TN: Toplam Azot.
•	 TİK: Toplam İnorganik Karbon.
•	 İK: İnorganik Karbon.
•	 N-UOK: Uçurulamayan Organik Karbon.
•	 TKN: Toplam Kjeldahl Azotu.
•	 UOK: Uçurulabilen Organik Karbon.

sample analyzers, offering an economical solution for 
laboratories handling a large variety of sample matrices.

The unit consists of two integrated reactors for both TC 
and TIC analysis without any sample preparation. The 
TC is determined by catalytic oxidation of the sample 
at	1100°C,	which	converts	the	Carbon	to	CO2. TIC is de-
termined by acidification of the sample in a separate 
reactor, which converts IC to CO2. The PrimacsMCS uses 
the NDIR detector of the Formacsseries for the detec-
tion of CO2.

The PrimacsMCS analyses TC, TIC and TOC. The soft-
ware calculates the TOC concentration of the samples 
by subtraction - (TC - TIC = TOC).

Features
•	 Automatic balance interfacing.
•	 Sample weights up to 3 grams.
•	 Range of 1 mg to 40 mg absolute carbon.
•	 Unique vertical sample introduction system.
•	 Reusable quartz sample crucibles.
•	 Economical concept.
•	 Requires minimal bench space.
•	 Integrated TC and TIC reactors.
•	 No sample pretreatment required.
•	 Method according ISO 10649, ISO 13137, EN 13639
      EPA 415.1, ASTM D-2579, US EPA 9060A.

Abbreviations
•	 TOC:	Total	Organıc	Carbon.
•	 TN: Total Nitrogen.
•	 TIC: Total Inorganic Carbon.
•	 IC: Inorganic Carbon.
•	 NPOC: Non Purgeable Organic Carbon.
•	 POC: Purgeable Organic Carbon.
•	 TKN: Total Kjeldahl Nitrogen.
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