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H2O2 LR L M213

1 - 50 mg/L H2O2 HP1

Titanium Tetrachloride / Acid

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 200, MD 600, MD 610,
MD 640, MultiDirect, XD 7000,
XD 7500

ø 16 mm 430 nm 1 - 50 mg/L H2O2

Material
Material necessário (parcialmente opcional):

Reagentes Unidade de
Embalagem

Código do
Produto

Reagente para peróxido de hidrogénio 15 mL 424991

São necessários os seguintes acessórios.

Acessórios Unidade de Emba-
lagem

Código do
Produto

Cubeta redonda com tampa Ø 16 mm, altura
90 mm, 10 ml, jogo de 10

1 Conjunto 197665

Notas de Perigo
1. O reagente de prova contém ácido sulfúrico de 25 %. Recomenda-se o uso de roupa

de proteção adequada (óculos de proteção/luvas).

Lista de Aplicações
• Tratamento de Esgotos
• Tratamento de Água Potável
• Tratamento de Água Bruta
• Controle de Desinfecção
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Preparação
1. A determinação realiza-se num fluido muito ácido. Na presença de amostras muito

alcalinas (pH > 10), é necessário acidificar antes da determinação (com ácido sulfú-
rico de 5% na relação 1:1)

Notas
1. A amostra pode ainda ser medida mesmo 24 horas depois da reação da cor.
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Realização da determinação Peróxido de hidrogénio LR com
reagente líquido

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

16 mm

10 mL

Encher a célula de 16 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.

6

Manter os frascos conta
gotas na vertical e pres-
sionar lentamente para
adicionar gotas de igual
dimensão.

Adicionar  6 gotas H2O2-
Reagent Solution.

Fechar a(s) célula(s).
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Test

Misturar o conteúdo
girando.

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

Premir a tecla TEST (XD:
START).

No visor aparece o resultado em mg/L H2O2.
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Método Químico
Titanium Tetrachloride / Acid

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

ø 16 mm
a -3.16583 ∙ 10-1

b 3.74037 ∙ 10+1

c

d

e

f

Texto de Interferências

Interferências Removíveis
1. A interferência por coloração é desligada do seguinte modo

a) encher uma célula limpa com 10 ml de amostra de água. Com esta realiza-se uma
medição zero.
b) a amostra é medida sem adicionar reagentes. (resultado B)
c) a mesma amostra é medida com adição de reagentes (resultado A)
Cálculo da concentração H2O2 = resultado A - resultado B.

2. As partículas na amostra ou as turvações adulteram a análise e têm de ser primei-
ramente eliminadas. Isto pode ser feito por centrifugação ou mais facilmente por
filtração da solução de amostra. Mesmo em soluções coloridas deve contar-se com
uma adulteração do resultado de medição.


