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Enstrümana özel bilgi 
Test, aşağıdaki cihazlarda gerçekleştirilebilir. Ek olarak, gerekli küvet ve fotometrenin 
emilim aralığı belirtilmiştir.

Cihazlar Küvet λ Ölçüm Aralığı

SpectroDirect, XD 7000, 
XD 7500

ø 16 mm 515 nm 0.1 - 5 mg/l Pb

Malzeme 
Gerekli materyal (kısmen isteğe bağlı):

Başlık Paketleme 
Birimi

Ürün No

Lead Spectroquant 1.14833.0001 tube test d) 25 adetler 420754

Uygulama Listesi
• Atık Su Arıtma 
• Galvanizasiyon 

Hazırlık 
1. Testi yapmadan önce, test setine eklenen orijinal çalışma talimatını ve güvenlik 

uyarılarını mutlaka okuyun (MSDS www.merckmillipore.com ana sayfasında mev-
cuttur).   

2. Anlatılan uygulama şeklinde sadece Pb2+ iyonları algılanır. Kolloidal, çözünmemiş 
ve karmaşık bağa sahip kurşunun tespiti için bir parçalama işlemi gereklidir.   

3. Numunenin pH değeri 3 ile 6 arasında olmalıdır.  

Notlar 
1. Bu metotta MERCK’in bir metodu söz konusudur.  
2. Spectroquant®  MERCK KGaA firmasının hakları saklı marka işaretidir.  
3. Yöntemin tamamı boyunca uygun güvenlik önlemleri ve iyi bir laboratuvar tekniği 

kullanılmalıdır.  
4. Numune hacmini 5 ml volümetrik pipet (A sınıfı) ile dozajlayın.  
5. Tepkime sıcaklığa bağlı olduğundan 10 °C ile 40 °C arasındaki numune sıcaklığına 

riayet edilmelidir.  
6. Ayıraçlar +15 °C ile +25 °C arası sıcaklıkta kapalı bir şekilde muhafaza edilmelidir. 
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Tespitin uygulanması Yumuşak ila orta sertlikte suda kurşun 
(Pb2+)
Cihazda metot seçin.

Bu metot için şu cihazlarda ZERO ölçümü yapılması gerekmez: XD 7000, XD 7500

Bu metot için şu cihazlarda ZERO ölçümü yapılması gerekmez:

A yöntemi70 mg/l (yakl. 10°dH) altındaki Ca2+ kaplarında hafif ila orta sertlikte 
suda kurşun tespiti için A yöntemini kullanın.

Blank

İki ayıraç küveti hazırlayın. 
Bunlardan birini boş küvet 
olarak işaretleyin.

Dikkat! Tepkime küvet-
leri potasyum siyanür 
içerir! Belirtilen dozajlama 
sırasına mutlaka uyun!

İki ayıraç küvetini  açın.

Damla şişelerini dik tutun ve 
yavaşça pompalayarak aynı 
büyüklükte damlalar ilave 
edin.

5

Her küvete 5 damla Rea-
genz Pb-1K çözelti ekleyin.

Küveti(küvetleri) kapatın.

Sallayarak içeriği karıştırın.

Blank

5 ml

Boş küvete 5 ml deminera-
lize su  ekleyin.

Sample

5 ml

Numune küvetine 5 ml 
numune ekleyin.
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Küveti(küvetleri) kapatın. Sallayarak içeriği karıştırın. Boş küveti ölçüm haz-
nesine koyun. Doğru 
konumlandırılmasına dikkat 
edin.

Zero

ZERO tuşuna basın. Küveti ölçüm haznesinden 
alın.

Numune küvetini ölçüm 
haznesine koyun. Doğru 
konumlandırılmasına dikkat 
edin.

Test

TEST (XD: START) tuşuna 
basın.

Ekranda sonuç mg/l mg/l kurşun, yumuşak ila orta sertlikteki sularda (prosedür A) 
cinsinden belirir.
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Kimyasal Metod 
4-(2-Piridilazo-) resorsin

Apandis

Girişim Metni

Karışmalar itibaren / [mg/l]

Ag 100
Al 1000
Ca 70
Cd2+ 100
Cr3+ 10
Cr2O7

2- 50
Cu2+ 100
F- 1000
Fe3+ 2
Hg2+ 50
Mg 100
Mn2+ 0,1
NH4

+ 1000
Ni2+ 100
NO2

- 100
PO4

3- 1000
Zn 100
EDTA 0,1
Yüzey aktif maddeler 1000
Na-Ac 0,2
NaNO3 0.4
Na2SO4 0.02
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a) Serbest, bağlı ve toplam değerin belirlenmesi | b) COD (150 °C), TOC (120 °C) ve toplam krom, fosfat, azot, (100 °C) 
için reaktör/tepkime kabı gereklidir | c) MultiDirect: Vacu-vials® (Sipariş kodu 19 20 75) için adaptör gereklidir | d) 
Spectroquant®, bir Merck KGaA ticari markasıdır | e) alternatif reaktif, yüksek kalsiyum konsantrasyonu ve/veya yük-
sek iletkenlik nedeniyle su numunesinde bulanıklık oluşması durumunda DPD No.1/No.3 yerine kullanılır | f) klorun 
mevcut olması durumunda bromür, klor dioksit ve ozonu belirlemek için gerekir | g) Reaktif, sindirim olmadan çoğu 
çözünmez demir oksiti kapsar | h) ek olarak, sertlik değeri 300 mg/l CaCO3’ün üzerinde olan numuneler için gerekir | 
i) seyreltmede geniş aralık | # karıştırma çubuğu dahil
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