REF 91844

Teszt 1‑44

hu

01.19
Hidrazin

Módszer:
4-Dimetilaminbenzaldehiddel végzett fotometriás meghatározás
Küvetta:
Méréstartomány (mg/L N2H4):
Hullámhossz (HW = 5–12 nm):
Reakcióidő:
Reakció hőmérséklet:

50 mm
0.002–0.250
436 nm
10 perc (600 s)
20–25 °C

10 mm
0.01–1.50

Végrehajtás
Szükséges tartozékok: 25 mL-es mérőlombik, dugattyús pipetta hegyekkel
Töltsön két külön mérőlombikba:
Minta
20 mL mintát (a minta pH értékének 1 és 7
között kell lennie)
2 mL R1, reagenst, keverje össze
2 mL R2, reagenst, keverje össze

Vak érték
20 mL desztillált vizet
2 mL R1, reagenst, keverje össze
2 mL R2, reagenst, keverje össze

A 25 mL-es mérőlombikokat töltse fel jelig desztillált vízzel, keverje össze újra és töltse ki külön
küvettába. Kezdje a mérést 10 perc elteltével.
Megjegyzés:
A teszt és a reagensek reakció hőmérséklete 20–25 °C.
Mérés:
NANOCOLOR ® fotométerek lásd. teszt 1‑44 használati utasítása.
Mérés színes és zavaros mintákból:
Lásd. összes NANOCOLOR ® fotométer használati utasítása, korrekciós érték meghatározása
fejezet.
Mérés más gyártmányú fotométerrel:
Ellenőrizze a faktort standard oldatokkal mindegyik típus esetében.
Analitikai végrehajtás csökkentett térfogattal:
Növelheti a elvégezhető mérések számát, ha 10 mL-es mérőlombikot használ: 8 mL minta +
0.8 mL R1 + 0.8 mL R2, fél-mikro küvetta (REF 91950).
Tárolás:
Ne tárolja az R2 reagenst 25 °C hőmérséklet felett és használat után azonnal zárja le. Ha nem
használja, a teszt készletet gyakran az R2 reagenst tartsa hűtőszekrényben. A reagenst a mérés
előtt időben szobahőmérsékletre kell helyezni. Ha az R2 reagens színe sötétebbé válik, használjon új reagens készletet.
Rendelkezés:
A küvetta és a lombikok tartalma bő vízzel a csatornában önthető.

A reagens készlet tartalma:
2 x 100 mL Hidrazin R1 reagens
2 x 100 mL Hidrazin R2 reagens
Zavaró hatások:
Nincs olyan ismert zavarás, ami idegen anyagtól (pld. nehéz fém, sók, ammónia, foszfát ionok)
származhatna, és jelen lehet kondenzvízben, tápvízben ill. kazánvízben.
A módszer tengervizek analízisére is alkalmazható.
Megjegyzés:
Kérje speciális applikációnkat a leegyszerűsített főzőpohárban (feltöltés nélkül), 50 mm-es

küvettában végrehajtható módszerhez.
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