
Ferro (TPTZ) PP

0.02 - 1.8 mg/l Fe

TPTZ

223

FE2

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 Cubeta λ Faixa de Medição

MD 100, MD 600, MD 610, 
MD 640, MultiDirect

ø 24 mm 580 nm 0.02 - 1.8 mg/l Fe

XD 7000, XD 7500 ø 24 mm 590 nm 0.02 - 1.8 mg/l Fe
SpectroDirect ø 24 mm 590 nm 0.1 - 1.8 mg/l Fe

Material 

Material necessário (parcialmente opcional):

Título Unidade de 
Embalagem

Artigo No

VARIO Iron TPTZ F10 Pó / 100 pc. 530550

Lista de Aplicações

• Tratamento de Esgotos 
• Água de Refrigeração 
• Água de Caldeira 
• Galvanização 
• Tratamento de Água Potável 
• Tratamento de Água Bruta 
• Tratamento de Água de Piscina 

Preparação 

1. A determinação de ferro total requer uma digestão. O reagente TPTZ capta a maio-
ria de óxidos de ferro sem digestão.  

2. Enxaguar todos os vidros para laboratório, antes da análise, com solução de ácido 
clorídrico diluído (1:1) e depois com água desmineralizada, para eliminar os depósi-
tos de ferro, que podem causar resultados ligeiramente aumentados.  
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3. As águas fortemente alcalinas ou ácidas deviam, antes da análise, ser ajustadas 
para um valor pH entre 3 e 8 (com 0,5 mol/l de ácido sulfúrico ou 1 mol/l soda 
cáustica).  

4. As águas que foram tratadas com compostos orgânicos como proteção anticor-
rosiva, etc. têm de ser eventualmente oxidadas para destruir os complexos de 
ferro. Para isso, transfere-se uma amostra de 100 ml com 1 ml de ácido sulfúrico 
concentrado e 1 ml de ácido nítrico concentrado e evaporada para metade. Depois 
de arrefecer, passa-se à digestão.  

 

Ferro (TPTZ) PP / 223 

PT   Métodos Manual   10/18



Digestão

100 ml

Encher um recipiente de 
amostra adequado com 100 
ml de amostra .

1 ml

Adicionar 1 ml ácido sul-
fúrico concentrado .
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10 min

A amostra deve aquecer 
durante 10 minutos, ou 
até tudo se ter totalmente 
dissolvido.

25 ºC

15ºC

Deixar a amostra arrefecer 
até à temperatura ambi-
ente .

Ajustar o valor pH da amos-
tra com solução amoniacal 
para 3-5.

100 ml

Encher a amostra com água 
desmineralizada até 100 
ml .

Usar esta amostra para a análise de total de ferro solvido e dissolvido.
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Realização da determinação Ferro, total com pacote de pó Vario
Escolher o método no equipamento.

Para a determinação de Ferro total deve realizar a digestão descrita.

Blank

Preparar duas células de 24 
mm limpas. Identificar uma 
célula como célula zero.

Blank

10 ml

Adicionar 10 ml de água 
desmineralizada  à célula 
zero.

Sample

10 ml

Adicionar 10 ml de amostra 
à célula de amostra.

SampleBlank

Introduzir em cada célula 
um pacote de pó Vario 
IRON TPTZ F10.

Fechar a(s) célula(s).

30 sec.

Misturar o conteúdo girando 
(30 sec.).

Premir a tecla ENTER.
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3 min

Aguardar 3 minuto(s) de 
tempo de reação.

Blank

Colocar a célula zero no 
compartimento de medição. 
Observar o posicionamento.
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Zero

Premir a tecla ZERO. Retirar a célula do comparti-
mento de medição.

Sample

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

Test

Premir a tecla TEST (XD: 
START).

No visor aparece o resultado em mg/l Ferro.
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Método Químico 

TPTZ

Apêndice

Texto de Interferências

Interferências Pesistentes 

Em caso de interferência, a formação de cor é inibida ou pode formar-se um sedimento. 
As indicações referem-se a um padrão com uma concentração de ferro de 0,5 mg/l.

Interferências a partir de / 
[mg/l]

Ca 4
Cr3+ 0,25
Cr4+ 1,2
Co 0,05
Cu 0,6
CN- 2,8
Mn 50
Hg 0.4
Mo 4
Ni 1
NO2

- 0,8

Bibliografia 

G. Frederic Smith Chemical Co., The Iron Reagents, 3rd ed. (1980)

a) Determinação do possível livre, vinculado, total | b) Reactor necessário para DQO (150 ° C), TOC (120 ° C) e crómio 
total, - fosfato, azoto (100 ° C) |c) MultiDirect: Adaptador para Vacu-vials® requerido (Pedido nº 19 20 75) | d) Spectro-
quant® é uma marca comercial protegida da empresa MERCK KGaA. |e) Reagente auxiliar, alternativamente ao DPD 
no. 1 / não 3 quando a amostra é nublada devido ao alto teor de íons de cálcio e / ou alta condutividade |f) Reagente 
auxiliar, é adicionalmente necessário para a determinação de bromo, dióxido de cloro ou ozônio na presença de 
cloro | g) Reagente captura a maioria dos óxidos de ferro |h) Reagente auxiliar, também é usado para amostras com 
dureza superior a 300 mg / l CaCO3 | i) Faixa de medição alta devido à diluição| # incluindo vareta de agitação

Ferro (TPTZ) PP / 223 

PT   Métodos Manual   10/18


