
Hidrazina P / M205

PT   Method Reference Book   1.02

Hidrazina P M205

0.05 - 0.5 mg/L N2H4 Hydr

Dimethylaminobenzaldehyde

Informação específica do instrumento
O teste pode ser realizado nos seguintes dispositivos. Além disso, a cubeta necessária
e a faixa de absorção do fotômetro são indicadas.

Dispositivos Cuvette λ Faixa de Medição
MD 100, MD 110, MD 600,
MD 610, MD 640, MultiDirect

ø 24 mm 430 nm 0.05 - 0.5 mg/L N2H4

SpectroDirect, XD 7000, XD
7500

ø 24 mm 455 nm 0.05 - 0.5 mg/L N2H4

Material
Material necessário (parcialmente opcional):

Reagentes Unidade de
Embalagem

Código do
Produto

Pó para Teste de Hidrazina Pó / 30 g 462910

São necessários os seguintes acessórios.

Acessórios Unidade de Emba-
lagem

Código do
Produto

Colher de dosagem, 1 g 1 pc. 384930

Lista de Aplicações
• Água de Caldeira
• Água de Refrigeração

Preparação
1. Se a amostra de água estiver turva, é necessário filtrá-la antes da realização da cali-

bração zero.
2. A temperatura da amostra não devia exceder 21 °C.
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Notas
1. Se utilizar a colher medida de hidrazina, 1 g corresponde a uma colher medida com

traços.
2. Os filtros dobrados qualitativos para precipitações de partículas finas são ótimos

para remover a turvação que se formou com os reagentes.
3. Para verificar se o reagente envelheceu depois de estar armazenado durante muito

tempo, executa-se o teste com água canalizada conforme descrito. Se o resultado
ficar acima do valor do limite de prova de 0,05 mg/L, o reagente já só pode ser
usado com restrições (maiores desvios do valor de medição).
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Realização da determinação Hidrazina com reagente em pó

Escolher o método no equipamento.
Para este método, uma medição ZERO não precisa ser realizada todas as vezes nos
seguintes dispositivos: XD 7000, XD 7500

10 mL

Sample

Encher a célula de 24 mm
com  10 mL de amostra .

Fechar a(s) célula(s). Colocar a célula de amostra
no compartimento de
medição. Observar o posicio-
namento.

Zero

Premir a tecla ZERO. Retirar a célula do compar-
timento de medição.

Nos equipamentos que não requerem uma medição ZERO , deve começar aqui.

Adicionar  1 g HYDRAZIN
Test de pó.

Fechar a(s) célula(s). Misturar o conteúdo girando.
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Premir a tecla ENTER. Aguardar  10 minuto(s) de
tempo de reação.

Remover por filtração a
ligeira turvação que se
formou.

Sample

Test

Colocar a célula de
amostra no compartimento
de medição. Observar o
posicionamento.

Premir a tecla TEST (XD:
START).

No visor aparece o resultado como Hidrazina.
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Método Químico
Dimethylaminobenzaldehyde

Apêndice

Função de calibração para fotómetros de terceiros
Conc. = a + b∙Abs + c∙Abs2 + d∙Abs3 + e∙Abs4 + f∙Abs5

ø 24 mm □ 10 mm
a -6.53427 ∙ 10+0 -3.53427 ∙ 10+0

b 3.34209 ∙ 10+2 7.12489 ∙ 10+2

c

d

e

f

Texto de Interferências

Interferências Removíveis
1. Eliminar interferências por amostras muito coloridas ou turvas: 1 Parte de água

desmineralizada e 1 parte de branqueador doméstico misturadas. Desta solução
introduza 1 gota em 25 ml de amostra e misture. Use 10 ml desta amostra em vez de
água desmineralizada para a amostra zero. Atenção: Para medir a amostra de água
é impreterível que use a amostra não tratada.
Princípio: a hidrazina é oxidada pelo branqueador e a interferência de cor é desli-
gada na calibração zero.

Interferências a partir de / [mg/L]
NH4 + 10

C4H9NO 10

VO4 3- 1

Derivado de
DIN 38413-P1


