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1. Szín mérése Pt-Co skálán[5]

1.1. Háttér

A platina-kobalt színskála közel színtelen folyadékok sárga árnyalatainak meghatározására alkalmas.
Eredetileg szennyvizek színének meghatározására fejlesztették ki, de ma már jóval szélesebb körben
használják.

A skála maximum-pontját az 500 ppm koncentrációjú Pt-Co oldat sárga színe adja. Mérés el®tt a
minta savasságát csökkentjük (pH ' 4) néhány csepp NaOH-oldat hozzáadásával; a desztillált víz Pt-Co
színértéke 0. Az értékeket PCU-ban (platina-kobalt egység) kapjuk.

1.2. A meghatározás menete (hullámhossz 420 nm)

1.2.1. Kalibrálás

A kalibráló küvettába 10 ml desztillált vizet töltünk, majd lemérjük.

1.2.2. A minta látszólagos színe

A második küvettával lemérünk 10 ml sz¶retlen mintát (a szórások miatt háromszor).

1.2.3. Kontroll

Desztillált vizet mérünk.

2. Alacsony vastartalom mérése

2.1. Háttér

A mérés során a 2,4,6-tripiridil-s-triazin (TPTZ) a folyadékban oldott vas-ionokkal kékes színreakciót
ad[6]. A reakció nagyon érzékeny az alacsony vaskoncentrációkra.

2.2. Mintavétel és -el®készítés

Amintákat m¶anyag vagy üveg mintavev® edénybe gy¶jtjük és konzerváljuk (pH ' 2, kb. 2 ml/l salétrom-
savval). Mérés el®tt a minta savasságát csökkentjük (pH ' 4) néhány csepp NaOH-oldat hozzáadásával.

2.3. A mérés menete (hullámhossz 575 nm)

2.3.1. Kalibrálás

Egy mér®hengerbe 25 ml desztillált vizet mérünk, majd hozzáadjuk az egyik csomag reagenst; a hengert
bedugva 30 másodpercig er®teljesen rázzuk. A hengerb®l 10 ml-t az egyik küvettába töltünk, majd a
gépet kalibráljuk.

∗A meghatározásokat egy Hanna C99 fotométerrel a gyártó protokolljai alapján végezzük
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2.3.2. A vastartalom mérése

A mér®hengerbe 25 ml mintát töltünk, majd hozzáadunk egy csomag reagenst. A mintát 30 másodpercig
rázzuk a bezárt hengerben, majd 10 ml-t a küvettába töltünk. A küvettát a fotométerbe helyezzük, majd
30 másodperc múlva mérjük. A mérést háromszor megismételjük. Az értékeket µg/l-ben kapjuk.

2.3.3. Kontroll

A kalibráláshoz használt oldatot mérjük.Mérés el®tt a minta savasságát csökkentjük (pH ' 4) néhány
csepp NaOH-oldat hozzáadásával.

3. Foszfát-koncentráció alacsony mérési tartományban

3.1. Háttér

Ammónium-molibdát és kálium-antimonil-tartarát savas közegben reagál az orto-foszfáttal. A keletkez®
komplex aszkorbinsavval intenzív kék színt ad[4].

3.2. Mintavétel és -el®készítés

A mintákat m¶anyag vagy üveg mintavev® edénybe gy¶jtjük és konzerváljuk (pH ' 2, kb. 2 ml/l
kénsavval). Mérés el®tt a minta pH -ját semlegesítjük NaOH-oldat hozzáadásával.

3.3. A meghatározás menete

3.3.1. Kalibrálás

Tiszta küvettát feltöltünk pontosan 10 ml mintával, betesszük a gépbe, majd azt nullázzuk.

3.3.2. Alacsony foszfát-tartalom meghatározása

Ugyanahhoz a küvettához hozzáadjuk az aszkorbinsavas tasak tartalmát, majd addig rázzuk, amíg a por
teljesen feloldódik (≥2 percig). Utána a fotométerbe tesszük, megnyomjuk az id®zít®t és megvárjuk, amíg
a gép három percig számol; ezután mérünk (Read Direct). Ismételjük meg a mérést.

3.3.3. Kontroll

Mérjünk le reagálatlan mintát, id®zítéssel.

4. Összes foszfor

4.1. Háttér

A módszer a foszfát-meghatározás kib®vítése; mivel csak az orto-foszfát ad kék színreakciót, az egyéb
foszfor-formákat átalakítjuk kénsavas közegben[2, 4].

4.2. Mintavétel és -el®készítés

A mintákat m¶anyag vagy üveg mintavev® edénybe gy¶jtjük és konzerváljuk (pH ' 2, kb. 2 ml/l
kénsavval).

4.3. A meghatározás menete (525 nm)

4.3.1. Kalibrálás

Tiszta küvettát feltöltünk pontosan 10 ml mintával és minden további nélkül a gépbe rakjuk, majd a
gépet nullázzuk.
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4.3.2. A teljes foszfortartalom meghatározása

A küvettát kivesszük a gépb®l, belecsöppentünk 10 csepp reagenst (ami elvileg az átalakításhoz szükséges
kénsavat tartalmazza). Ezután beleszórjuk az aszkorbinsav-port, majd a bedugott küvettát jól összeráz-
zuk (külön �gyelve arra, hogy az ne szálljon el). Miután a reagensek feloldódtak, a küvettát a fotométerbe
tesszük, majd megnyomjuk az id®zít® gombját. A gép 5 percig számol, ezután manuálisan mérünk (Read
Direct); az értékeket mg/l-ben kapjuk meg. Ismételjük meg a mérést, id®zítéssel.

4.3.3. Kontroll

Mérjünk le reagálatlan mintát, id®zítéssel.

5. Minta valódi színének, az összes oldott foszfornak és összes
oldott foszfátnak mérése

A különbség a mintavételnél van: a vett mintát 0,45 µm-es pórusnagyságú sz¶r®n átsz¶rjük és a sz¶rletet
mérjük az el®z®leg használt protokollok alapján.
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6. Eredmények

M S.D. Kontroll Egység Kötelez® EK ivóvíz -
határértékek [3]

Szín ±
Fe ±
P ±
PO3-

4
±

7. Terepen gy¶jtött minták

Helyszín:

Mintavétel id®pontja:

Mérések id®pontja:

M1 S.D. M2 S.D. Kontroll Egység Kötelez® EK
fürd®víz -

határértékek [1]

Szín

Fe

P

PO3-

4

1. ábra. Szín
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2. ábra. Vastartalom

3. ábra. Összes foszfor

4. ábra. Foszfát-koncentráció
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