
Ferro HR L

0.1 - 10 mg/l Fe

Thioglycolate

227

 

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

ø 24 mm 530 nm 0.1 - 10 mg/l Fe

Material 

Material necessário (parcialmente opcional):

Título Unidade de 
Embalagem

Artigo No

Iron HR Reagent Set 1 pc. 56R023590
KP962-Ammonium Persulphate Powder Pó / 40 g 56P096240
KS135 Pa1/Alk1-Phenolphthalein Sub-Alk P 30 ml 56L013530
KS135 Pa1/Alk1-Phenolphthalein Sub-Alk P 65 ml 56L013565
KS135 Pa1/Alk1-Phenolphthalein Sub-Alk P 500 ml 56L013597
KS135 Pa1/Alk1-Phenolphthalein Sub-Alk P - pck 
of 5

1 pc. 56L013572

KS144-CH2-FC4-Calcium Hardness Buffer 65 ml 56L014465
KS144-CH2-FC4-Calcium Hardness 125 ml 56L014491
KS144-CH2-FC4-Calcium Hardness Buffer 65 ml 56L014472

Lista de Aplicações

• Água de Refrigeração 
• Água de Caldeira 
• Galvanização 
• Tratamento de Água Bruta 
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Preparação 

1. Na presença de fortes agentes complexantes na amostra, é necessário aumentar 
o tempo de reação até deixar de ver mais formações de cor. Os complexos de 
ferro muito fortes não são, porém, captados na medição. Neste caso, os agentes 
complexantes têm de ser destruídos por oxidação com ácido/persulfato e a amostra 
tem de ser depois colocada no pH 6 – 9 por neutralização.  

2. Para determinar todo o ferro dissolvido e suspenso, a amostra tem de cozida com 
ácido/persulfato. No fim, neutralize para o pH 6 – 9 e encha com água desminera-
lizada para chegar de novo ao volume original.  
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Digestão
O ferro total é composto por ferro solúvel, complexante e suspenso. A amostra não 
pode ser filtrada antes da medição. Para assegurar uma homogeneização da amostra, 
as partículas depositadas têm de ser imediatamente distribuídas antes da recolha da 
amostra através de uma forte agitação. Para determinar o ferro solúvel total (inclusive 
os compostos de ferro complexos) é preciso filtrar a amostra.   Os equipamentos e 
reagentes necessários à determinação do ferro total não estão incluídos no volume de 
fornecimento padrão.

Encher um recipiente de 
digestão adequado com 
50 ml de amostra homo-
geneizada .

5 ml

Adicionar 5 ml 1:1 ácido 
clorídrico .

Adicionar uma colher me-
dida KP 962 (Ammonium 
Persulfat Powder) .
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20 min

A amostra deve cozer 20 
minutos. Deve ser mantido 
um volume de amostra de 
25 ml; encher eventualmen-
te com água desmineraliz-
ada.

25 ºC

15ºC

Deixar a amostra arrefecer 
até à temperatura ambi-
ente .

Manter os frascos conta go-
tas na vertical e pressionar 
lentamente para adicionar 
gotas de igual dimensão.
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1

Adicionar 1 gotas KS135 
(Phenolphthalein Substitu-
te Indikator).

Adicionar KS 144 (Calcium 
Hardness Puffer) gota a 
gota da mesma amostra até 
aparecer uma coloração 
ligeiramente rosa a avermel-
hada. (Atenção: assim que 
adicionar cada gota, agite 
a amostra!)

50 ml

Encher a amostra com água 
desmineralizada até 50 
ml .
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Realização da determinação Ferro HR total com reagente líquido
Escolher o método no equipamento.

Para a determinação de Iron HR total com reagente líquido deve realizar a digestão 
descrita.
Para este método não tem de ser efetuada uma medição ZERO nos seguintes equipa-
mentos: XD 7000, XD 7500
O ferro total é composto por ferro solúvel, complexante e suspenso. A amostra não 
pode ser filtrada antes da medição. Para assegurar uma homogeneização da amostra, 
as partículas depositadas têm de ser imediatamente distribuídas antes da recolha da 
amostra através de uma forte agitação. Para determinar o ferro solúvel total (inclusive 
os compostos de ferro complexos) é preciso filtrar a amostra.   Os equipamentos e 
reagentes necessários à determinação do ferro total não estão incluídos no volume de 
fornecimento padrão.

10 ml

Encher a célula de 24 mm 
com 10 ml de água desmi-
neralizada.

Fechar a(s) célula(s).

Sample

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

Zero

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

Esvaziar a célula.

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

10 ml

Encher a célula de 24 mm 
com 10 ml de amostra 
preparada.

Manter os frascos conta go-
tas na vertical e pressionar 
lentamente para adicionar 
gotas de igual dimensão.

10

Adicionar 10 gotas KS63 
(Thioglycolate).

Fechar a(s) célula(s). Misturar o conteúdo girando.

10

Adicionar 10 gotas KS160 
(Total Hardness Buffer).

Fechar a(s) célula(s). Misturar o conteúdo girando.

Sample

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

Ferro HR L / 227 

PT   Métodos Manual   01/19



Test

Premir a tecla TEST (XD: 
START).
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15 min

Aguardar 15 minuto(s) de 
tempo de reação.

Decorrido o tempo de reação, a medição é efetuada automaticamente.

No visor aparece o resultado em mg/l Ferro total ou ao utilizar uma amostra filtrada em 
mg/l Ferro solúvel total.
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Realização da determinação Ferro HR com reagente líquido
Escolher o método no equipamento.

Para este método não tem de ser efetuada uma medição ZERO nos seguintes equipa-
mentos: XD 7000, XD 7500
Para uma determinação do ferro total dissolvido com distinção entre Fe2+ e Fe3+, a 
amostra tem de ser filtrada antes da determinação (dimensão dos poros 0,45 μm). 
Caso contrário, as partículas de ferro e o ferro suspenso serão igualmente determina-
dos.

10 ml

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

Fechar a(s) célula(s).

Sample

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

Zero

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

Nos equipamentos que não requerem uma medição ZERO , deve começar aqui.
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Manter os frascos conta go-
tas na vertical e pressionar 
lentamente para adicionar 
gotas de igual dimensão.

10

Adicionar 10 gotas KS63 
(Thioglycolate).

Fechar a(s) célula(s).

Misturar o conteúdo girando.

10

Adicionar 10 gotas KS160 
(Total Hardness Buffer).

Fechar a(s) célula(s).

Misturar o conteúdo girando.

Sample

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

Test

Premir a tecla TEST (XD: 
START).
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15 min

Aguardar 15 minuto(s) de 
tempo de reação.

Decorrido o tempo de reação, a medição é efetuada automaticamente.

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

Thioglycolate

Apêndice

Bibliografia 

E. Lyons (1927), Thioglycolic Acid As A Colour Test For Iron, J. Am. Chem. Soc., 49 
(8), p.1916-1920

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 HR L / 227

PT   Métodos Manual   01/19



Ferro HR L / 227 

PT   Métodos Manual   01/19


