
Valor pH L

6.5 - 8.4

Phenol Red

331

PH

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 110, MD 200, 
MD 600, MD 610, MD 640, 
MultiDirect, PM 620, PM 630

ø 24 mm 560 nm 6.5 - 8.4

SpectroDirect, XD 7000, 
XD 7500

ø 24 mm 558 nm 6.5 - 8.4

Material 

Material necessário (parcialmente opcional):

Título Unidade de 
Embalagem

Artigo No

Phenol Red Solution 15 ml 471040
Phenol Red Solution 100 ml 471041
Phenol Red Solution in 6-pack 1 pc. 471046

Lista de Aplicações

• Água de Caldeira 
• Controle de Água de Piscina 
• Tratamento de Água de Piscina 
• Tratamento de Água Bruta 

Preparação 

1. Devido aos diferentes tamanhos de gotas, o resultado de medição pode apresentar 
desvios maiores do que ao utilizar pastilhas. 
Se utilizar uma pipeta (0,18 ml corresponde a 6 gotas) pode reduzir este desvio. 

Notas 

1. Depois de usado, o frasco conta-gotas deve ser novamente fechado com a respeti-
va tampa de enroscar à cor.  

2. Guardar o reagente em local fresco entre +6 °C e +10 °C. 
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Realização da determinação Valor pH 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

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.

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

6

Adicionar 6 gotas PHENOL 
Red-Lösung.

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

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 como valor pH.

Valor pH L / 331

PT   Métodos Manual   11/18



Método Químico 

Phenol Red

Apêndice

Texto de Interferências

Interferências Removíveis 

1. Erro de sal: Correção do valor de medição (valores médios) para amostras com um 
teor de sal de:  

2.   
Teor de sal da amostra Correção  
30 g/l (água do mar) -0,151)  
60 g/l -0,212)  
120 g/l -0,262)  
180 g/l -0,292)  
1) segundo Kolthoff (1922) 2) segundo Parson e Douglas (1926) 

  
3. Na análise de água clorada, o teor de cloro residual existente pode influenciar a 

reação de cor do reagente líquido. Isto é evitado, na medida em que se insere um 
pequeno cristal de tiossulfato de sódio (Na2S2O3⋅5 H2O) na solução de amostra 
antes de ser adicionada a solução PHENOL RED. 

Bibliografia 

Colorimetric Chemical Analytical Methods, 9th Edition, London

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
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